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Due to the very heterogeneous composition of recycled aggregates, whith phases of mortar, 
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tests, the time and cost. The aim of this study is to construct ANN models to predict the 
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obtained from literature. Experimental data were collected from the work of Leite (2001), 

Vieira (2003), Cabral (2007), Lovato (2007) and Lima (2008). The results from ANN models 

were compared with the results of multiple regression models from literature and present best 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Algumas tarefas consideradas simples para os seres humanos podem ser muito difíceis 

de serem programadas nos computadores, já que não se conhece o algoritmo ou o conjunto de 

regras usados pelos seres humanos para realizar essas tarefas (NASCIMENTO JR. e 

YONEYAMA, 2000).  

Surgem, assim, as redes neurais artificiais (RNA), fornecendo um enfoque alternativo 

a ser aplicado em problemas nos quais as sequências que envolvem operações com valores 

numéricos e realizam inferências lógicas não são julgadas muito adequadas. Esse é o caso do 

reconhecimento de padrões, por exemplo, o reconhecimento de faces e de sons, o qual é bem 

realizado pelos seres humanos (NASCIMENTO JR. e YONEYAMA, 2000). 

As RNA são um dos tipos de técnicas de inteligência computacional1, em que se 

utiliza a denominada computação natural para a solução dos problemas e podem ser aplicadas 

em tarefas em que se tem uma base de dados de um problema específico. 

Segundo Mata (2011), o crescente interesse nas modelagens em RNA deriva da 

capacidade desse modelo de aprender através de exemplos, nos quais não é preciso impor 

relações entre as variáveis, e, ainda, depois que aprendem, as RNA são capazes de generalizar 

a informação aprendida. A modelagem é realizada através da utilização de valores de entrada 

e de saída, sem que haja muitas limitações na quantidade de variáveis de entrada (BRAGA et 

al., 2000).  

Conforme Snell (1989), citado por Hong-Guang (2000), os métodos convencionais de 

previsão da resistência à compressão de concretos, por exemplo, são essencialmente baseados 

em análise estatística, através da qual, equações de regressão, lineares e não lineares, são 

construídas para o modelo de previsão. Porém, a escolha de uma equação de regressão 

adequada envolve técnica e experiência, além de não ser simples. 

Na predição de propriedades de concretos com aditivos e de concretos com alta 

resistência, Dias (2001) construiu tanto modelos de redes neurais artificiais quanto modelos 

de regressão múltipla, constatando que, para os problemas propostos, os modelos de redes 

neurais apresentaram um desempenho melhor que os de regressão múltipla. Além disso, nas 

RNA, parâmetros adicionais podem ser incorporados ao modelo, resultando em menores 

                                                 
1 Inteligência computacional (IC) conjunto de modelos, algoritmos, técnicas, ferramentas e aplicações, em um 
sistema computadorizado, que simula algumas das habilidades do homem (Allard e Fuchs, 1993 apud 
TAKAHASHI, 2006). 
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dispersões das previsões. Para a avaliação do desempenho das RNA, Dias (2001) obteve os 

seguintes valores de confiabilidade, medidos através do R², 0,604 e 0,753, para concretos com 

aditivos e para concretos de alta resistência, respectivamente. Para os modelos de regressão 

múltipla, esses valores reduziram para 0,558 e 0,670, respectivamente. 

Pesquisas realizadas por Hong-Guang (2000), Lee (2003), Öztas (2006), Yeh (2007), 

Topçu (2007 e 2008), Demir (2008) e Onal (2010) mostram que as RNA podem modelar 

relações complexas e não lineares entre parâmetros físicos e mecânicos, como, por exemplo, 

os que afetam a trabalhabilidade, as resistências à tração e à compressão e o módulo de 

elasticidade dos concretos. Para a predição, constroem-se modelos a partir de observações, os 

quais podem ser bastante complexos, visto que se considera uma grande quantidade de 

variáveis.  

A predição de propriedades físicas e mecânicas de concretos contendo resíduos de 

construção e demolição (RCD) é um problema de difícil solução, pois não existem operações 

conhecidas para se chegar a um resultado preciso. Sendo assim, as RNA podem ser aplicadas 

a esse tipo de problema, pois são capazes de reconhecer padrões, e, nesse caso, têm o objetivo 

de reconhecer um padrão de comportamento. Tal predição envolve um grande número de 

parâmetros, já que os agregados reciclados apresentam elevada heterogeneidade, com 

distribuição das fases de argamassa, concreto, cerâmica e rocha natural bastante variada. 

Segundo Lima (1999), 

O reciclado produzido atualmente no país não apresenta uniformidade e 

possivelmente não atende às exigências quanto às características físicas e químicas 

que garantam sua qualidade e durabilidade quando aplicado em concretos estruturais 

(LIMA, 1999, p. 135).  

Baseando-se na afirmação acima, pode-se concluir que os resultados dos estudos com 

concretos reciclados de RCD perdem a capacidade de serem generalizados. Visando 

aperfeiçoar esses estudos, reduzindo-se a quantidade de ensaios, de materiais a serem 

utilizados nos ensaios, tempo e custo, as RNA podem predizer a influência do agregado de 

RCD no comportamento de concretos. É importante ressaltar que os modelos de RNA não 

pretendem substituir os ensaios realizados no laboratório, mas reduzir o número desses 

ensaios, utilizando-os para ratificar os resultados obtidos nos modelos de RNA. 

Já existem pesquisas que demonstram a utilização das RNA na predição de 

propriedades de concretos contendo agregados reciclados, como a realizada por Topçu (2008), 

que prevê as propriedades mecânicas de concretos contendo agregados reciclados e sílica, ou 

ainda, Topçu (2007), que realiza a predição de propriedades de resíduos de concreto celular 
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autoclavado. No entanto, ainda não há a aplicação de RNA na predição das propriedades 

físicas e mecânicas de concretos contendo RCD unicamente. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo geral desenvolver modelos baseados em RNA, para 

predizer as propriedades físicas e mecânicas de concretos contendo RCD.  

Os objetivos específicos são:  

• demonstrar a utilização de uma técnica de inteligência artificial para modelagem de 

propriedades de concretos contendo RCD;  

• estabelecer equações para a predição das propriedades avaliadas; 

• comparar a precisão dos modelos de RNA desenvolvidos com a dos modelos de 

regressão múltipla obtidos da literatura. 

No desenvolvimento desse estudo, avaliar-se-ão as propriedades mecânicas do 

concreto no estado endurecido: resistência à compressão, resistência à tração por compressão 

diametral, resistência à tração na flexão e o módulo de deformação; as propriedades físicas do 

concreto no estado endurecido: massa específica no estado endurecido, índice de vazios e 

absorção de água, e uma propriedade física do concreto no estado fresco: massa específica. 

 

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A apresentação da dissertação está dividida em 6 capítulos. No primeiro capítulo, 

apresenta-se uma introdução, com as justificativas e a relevância da pesquisa, assim como 

seus objetivos. 

O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica sobre RNA, abordando 

definições, arquiteturas, funções de transferência, tipos de aprendizado, algoritmos de 

aprendizado, fluxo das informações e aplicações de RNA em concretos.  

O terceiro capítulo descreve a metodologia da pesquisa, no qual há a apresentação dos 

procedimentos adotados para a modelagem das RNA, como também descreve o método para 

analisar os resultados obtidos. 

No quarto capítulo, encontram-se os modelos de RNA utilizados para predizer as 

propriedades físicas e mecânicas de concretos contendo RCD, assim como a análise e 

discussão dos resultados obtidos através das RNA, comparando-se com os resultados obtidos 

através dos ensaios experimentais encontrados na literatura. 
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No quinto capítulo, apresentam-se as conclusões finais em relação à dissertação, assim 

como as sugestões para trabalhos futuros. 
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2 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

 

2.1 DEFINIÇÃO 

 

As redes neurais artificiais são sistemas paralelos e distribuídos, compostos por 

unidades de processamento simples, os neurônios artificiais, que calculam determinadas 

funções matemáticas, relembrando a estrutura do cérebro humano (BRAGA et al., 2007). 

O sistema recebe sinais externos que são processados, produzindo saídas, e as 

unidades de processamento enviam sinais entre si, para que a informação seja distribuída por 

meio da rede (OLIVEIRA JUNIOR et al., 2007). 

Segundo Hong-Guang (2000), as RNA estabelecem mapeamentos entre as entradas e 

as saídas, com base em dados históricos experimentais ou gerados por meio de modelos, sem 

que qualquer modelo explícito seja declarado, mesmo que os mapeamentos sejam altamente 

não-lineares, visando a execução de uma determinada tarefa.  

As RNA são também denominadas de computação neural, conexionismo ou 

processamento paralelo distribuído (NASCIMENTO JR. e YONEYAMA, 2000; HAYKIN, 

2001 e BRAGA et al., 2007). As RNA inserem-se também no ramo da computação natural, 

recozimento simulado, colônia de formigas, programação genética e algoritmos genéticos. 

 

2.2 NEURÔNIO BIOLÓGICO  

 

O estudo das RNA foi inspirado pelo estudo das redes neurais biológicas (Figura 1), 

baseando-se em uma base de dados semi-empírica para modelar o comportamento da 

estrutura da célula nervosa biológica. Os neurônios artificiais simulam a função das células 

nervosas no cérebro humano que contém bilhões de neurônios interligados, os quais são os 

elementos fundamentais do sistema nervoso central e determinam qualquer ação que é tomada 

(HONG-GUANG, 2000). 
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Figura 1 Rede Neural Biológica (http://thumbs.dreamstime.com/thumb_263/1209334646gO5Syi.jpg, 

acessado em 06/01/10) 
 

Cada neurônio apresenta sua função, forma e localização específica. Os componentes 

principais de qualquer neurônio são: o corpo do neurônio ou soma, os dendritos e o axônio 

(Figura 2). Os dendritos atuam como canais de entrada para os sinais externos provenientes de 

outros neurônios, e o axônio atua como canal de saída e transmissão. O final de um dos ramos 

do axônio é conectado eletroquimicamente ao dendrito de outro neurônio (NASCIMENTO 

JR. e YONEYAMA, 2000). Segundo Braga et al. (2007), essa conexão é chamada de sinapse, 

através da qual os neurônios se unem funcionalmente, formando as redes neurais biológicas. 

 

 
Figura 2 Neurônio biológico (http://paginas.ucpel.tche.br/~mflessa/neuronio.JPG, acessado em 

06/01/10) 
 

O corpo do neurônio pode gerar atividade elétrica na forma de pulsos de voltagem, 

chamados de potencial de ação. O axônio transporta o potencial de ação do corpo do neurônio 

até as sinapses, nas quais certas moléculas, chamadas de neurotransmissores, são liberadas. 

Essas moléculas atravessam a fenda sináptica e modificam o potencial da membrana do 

dendrito. Dependendo do tipo do neurotransmissor predominante na sinapse, o potencial da 
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membrana do dendrito é aumentado, sinapse excitatória, ou diminuído, sinapse inibidora. 

Esses sinais recebidos pelos dendritos de vários neurônios são propagados até o corpo do 

neurônio, onde são aproximadamente somados. Se essa soma, dentro de um pequeno intervalo 

de tempo, for acima de um determinado limite, o corpo do neurônio gera um potencial de 

ação que é então transmitido pelo axônio aos outros neurônios (NASCIMENTO JR. e 

YONEYAMA, 2000). 

 

2.3 NEURÔNIO ARTIFICIAL  

 

Assim como os neurônios biológicos, os neurônios artificiais apresentam múltiplas 

entradas – camada de entrada –, conectadas através dos pesos – os dendritos (OLIVEIRA 

JUNIOR et al., 2007).  

Uma função específica, chamada soma, simula a captação presente nos dendritos, 

acumulando de maneira ponderada os dados recebidos das entradas do neurônio (OLIVEIRA 

JUNIOR et al., 2007). A função soma passa por uma função de transferência, a qual utiliza 

um limiar de disparo, para determinar a ativação ou não na saída (OLIVEIRA JUNIOR et al., 

2007). Pode-se dizer que a função soma e a função de transferência simulam o corpo celular 

do neurônio biológico, e a saída representa o axônio.  

Segundo Haykin (2001), em uma rede neural artificial, o neurônio é a unidade de 

processamento de informação, o qual é constituído por: 

a) um conjunto de sinapses, cada uma caracterizada por um peso. Um sinal xm na 

entrada da sinapse m conectada ao neurônio k é multiplicada pelo peso sináptico 

wkm;  

b) um somador, para somar os sinais de entrada, ponderados pelas respectivas 

sinapses do neurônio, no qual as operações constituem um combinador linear; 

c) uma função de ativação f(.), para restringir a amplitude da saída de um neurônio. O 

intervalo normalizado da amplitude de saída pode ser [0,1] ou, alternativamente, [-

1,1]; 

d) bias, bk, com a função de aumentar ou diminuir a entrada líquida da função de 

ativação, representando uma variável que influencia na resposta, porém que não foi 

considerada nos parâmetros de entrada. 

 

 

 



28 
 

 

A Figura 3 ilustra como a informação é processada através de um único neurônio. 

 

 

Figura 3 Neurônio artificial 
 

Matematicamente, um neurônio k pode ser descrito pela Equação (1) e pela Equação 

(2): 

uk = ∑
 

 

wkm × xm  
(1) 

e  

yk = f(uk + bk) (2) 

 

onde: 

• x1, x2, ..., xm são os sinais de entrada;  

• wk1, wk2, ..., wkm são os pesos sinápticos do neurônio k;  

• uk é a saída do combinador linear devido aos sinais de entrada;  

• bk é o bias;  

• f (.) é a função de ativação;  

• yk é o sinal de saída do neurônio. 

 

2.4 FUNÇÕES DE ATIVAÇÃO  

 

Segundo Haykin (2001), a função de ativação define a saída de um neurônio em 

termos da saída do combinador linear, uk, e o bias, bk. Existem vários tipos de funções de 
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ativação, dentre estas, a limiar ou degrau, sinal, linear, sigmoidal, tangente hiperbólica, de 

base radial e a gaussiana. 

De acordo com Nascimento Jr. e Yoneyama (2000), a função linear é o tipo de 

unidade computacional mais simples, na qual o bias pode ser interpretado como sendo um 

outro peso vindo de uma unidade cuja saída é sempre 1 (Figura 4), na qual se tem: 

 

yk = f(uk + bk) 
 

(3) 

Fazendo-se: 

a = yk, (4) 

e 

uk + bk = n 
 

(5) 

tem-se: 

a  = n 
 

(6) 

 

 
Figura 4 Função linear (DEMUTH e BEALE, 2002) 

 

De acordo com Haykin (2001), a função limiar ou degrau (Figura 5) é também referida 

na literatura como função de um neurônio de McCulloch-Pitts, devido ao trabalho pioneiro 

realizado por McCulloch e Pitts2, em 1943. Essa função é descrita como: 

 

                                                 
2 O nascimento das disciplinas de redes neurais e inteligência artificial ocorreu em 1943, com o trabalho de 
McCulloch e Pitts. McCulloch, psiquiatra e neuroanatomista, e Pitts, matemático, associaram-se e descreveram 
um cálculo lógico das redes neurais, o qual unificava os estudos da neurofisiologia e da lógica matemática 
(HAYKIN, 2001; OLIVEIRA JUNIOR, 2007). 
 



 

 

yk = 


1, se uk + bk ≥ 0
0, se uk + bk < 0

 

 

 

a = 


1, se n ≥ 0
0, se n < 0

 

 

Figura 5
 

Conforme Braga et al.

função degrau e sua derivada é conhecida em sua forma analítica. Essa função, além de ser 

diferenciável, possui uma região semilinear, que pode ser importante na aproximação de 

funções contínuas. Haykin (2001) e Nascimento Jr. e Yoney

função de ativação mais comum utilizada na construção de redes neurais artificiais, exibindo 

um balanceamento adequado entre co

 

yk = sig(uk + bk) = 
1+exp(−

 

 

yk = sig(n) = 
1

1+exp(−n)
 

 

 
Figura 5 Função degrau (DEMUTH e BEALE, 2002)

et al. (2007), a função sigmoidal (Figura 6) é uma aproximação da 

função degrau e sua derivada é conhecida em sua forma analítica. Essa função, além de ser 

diferenciável, possui uma região semilinear, que pode ser importante na aproximação de 

Haykin (2001) e Nascimento Jr. e Yoneyama (2000) 

função de ativação mais comum utilizada na construção de redes neurais artificiais, exibindo 

um balanceamento adequado entre comportamento linear e não-linear, tendo como expressão:

1
− (uk + bk))

 

30 

(7) 

(8) 

, 2002) 

é uma aproximação da 

função degrau e sua derivada é conhecida em sua forma analítica. Essa função, além de ser 

diferenciável, possui uma região semilinear, que pode ser importante na aproximação de 

ama (2000) afirmam que essa é a 

função de ativação mais comum utilizada na construção de redes neurais artificiais, exibindo 

linear, tendo como expressão: 

(9) 

(10) 
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Figura 6 Função sigmoidal (DEMUTH e BEALE, 2002) 

 

As funções degrau, linear e sigmoidal, de acordo com Haykin (2001), assumem um 

intervalo contínuo de valores entre 0 e 1. No entanto, às vezes, deseja-se que a função de 

ativação se estenda de -1 a 1, assumindo uma forma anti-simétrica em relação à origem. 

Quando a função degrau assume esses valores, esta é denominada de função sinal (Figura 7), 

enquanto que a sigmoidal é denominada de função tangente hiperbólica (Figura 8), cujas 

equações são: 

 

• para a função sinal: 

 

yk = 


 1, se uk + bk > 0
 0, se uk + bk = 0
 −1, se uk + bk < 0

 
(11) 

 

a = 


 1, se n > 0

 0, se n = 0
 −1, se n < 0

 

 

 

(12) 

 
Figura 7 Função sinal (DEMUTH e BEALE, 2002) 
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• para a função tangente hiperbólica: 

 

yk = tgh(uk + bk) = 2 × sig(2 × (uk + bk)) − 1 (13) 

 

a = tgh(n) = 2 × sig(2 × n) − 1 (14) 

  

 
Figura 8 Função tangente hiperbólica (DEMUTH e BEALE, 2002) 

 

Diferentemente de Haykin (2001) e Nascimento Jr. e Yoneyama (2000), 

Neurodimension Inc. (2003), citado por Alacali (2011), afirma que a forma mais comum de 

função de ativação utilizada na construção de modelos de RNA é a função tangente 

hiperbólica.  

Nas funções de base radial e gaussiana, utilizam-se neurônios com funções de ativação 

radiais (BRAGA et al, 2007). 

Como algumas funções são aproximação de outras, conforme exposto anteriormente, 

e, considerando as vantagens de se utilizarem algumas dessas funções, as funções utilizadas 

neste trabalho serão: a linear, a sigmoidal e a tangente hiperbólica. A função linear será 

inicialmente utilizada, pois, por ser a mais simples, gera equações também mais simples, já 

que não há termos exponenciais ou tangenciais. Caso resultados satisfatórios não sejam 

obtidos com a utilização da função linear, será testada a função sigmoidal e, em seguida, a 

tangente hiperbólica. Conforme Haykin (2001), ambas apresentam não-linearidade suave, ou 

seja, são funções contínuas e diferenciáveis em qualquer ponto. A função sigmoidal apresenta 

amplitude de saída dentro do intervalo [0,1], enquanto que a amplitude da função tangente 

hiperbólica está dentro do intervalo [-1,1]. Além disso, a função sigmoidal é a mais utilizada 

na predição de propriedades de concretos, conforme pode ser verificado nos trabalhos de 

diversos autores, como Pala (2007), Öztas (2006), Topçu (2008), entre outros.  
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2.5 MODELAGEM DA REDE NEURAL ARTIFICIAL 

 

Para a modelagem de uma rede neural artificial, definem-se a arquitetura da rede e o 

algoritmo de aprendizado, que serão descritos a seguir.  

 

2.5.1 Arquitetura  

 

De acordo com Braga et al. (2007), a definição da arquitetura de um problema 

específico depende da complexidade do problema, da dimensionalidade do espaço de entrada, 

das características dinâmicas ou estáticas do problema, do conhecimento prévio sobre o 

problema e da representatividade dos dados.  

As RNA apresentam uma camada de entrada de neurônios, que são também 

denominados de nós ou unidades de processamento. Podem apresentar ou não camadas 

ocultas ou intermediárias e apresentam uma camada de saída, sendo todas interligadas por 

pesos ou conexões (Figura 10Figura 9), de forma que as informações externas são fornecidas 

aos neurônios da camada de entrada e transmitidas aos neurônios da camada oculta, se 

houver, até a camada de saída. Os neurônios da camada de saída são responsáveis por predizer 

os resultados, através do mapeamento das entradas e das saídas (HONG-GUANG, 2001; 

MATA, 2011). 

 

 
Figura 9 Arquitetura da Rede Neural Artificial 

(http://www.icmc.usp.br/~andre/research/neural/image/camadas_an.gif, acessado em 06/01/10) 
 

A quantidade de neurônios na camada de entrada e na camada de saída é conhecida 

pelo usuário, pois representa a quantidade de variáveis do problema e respostas do mesmo, 

respectivamente. Já o número de neurônios nas camadas intermediárias são definidos em 

função da eficiência durante o treinamento, ou seja, se a rede não consegue aprender, 
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adicionam-se neurônios, um a um, e se refaz o treinamento, repetindo esse processo até que se 

obtenha uma configuração satisfatória para o problema (OLIVEIRA JUNIOR et al., 2007; 

MATA, 2011). 

Segundo o Teorema de Kolmogorov-Nielsen, o número de neurônios utilizados nas 

camadas ocultas demonstra que uma RNA com uma ou mais camadas ocultas pode ser 

considerada um aproximador universal de funções contínuas e limitadas. Esse teorema 

enuncia que: 

Dada uma função contínua arbitrária f:[0,1]n → Rm, f(x) = y, existe sempre para f, 

uma implementação exata com uma rede neural de três camadas, sendo a camada de 

entrada um vetor de dimensão n, a camada oculta composta por (2n+1) neurônios, e 

a camada de saída com m neurônios, representando as m componentes do vetor y 

(KOVÁCS, 1996, p. 107).  

Segundo Ji (2006), não existe regra para determinar o número de camadas ocultas de 

uma RNA, exceto através de tentativas. Entretanto, para muitos problemas práticos de 

engenharia  de acordo com Rafiq e Easterbrook (2001), citados por Alacali (2011), uma única 

camada oculta com o maior número possível de neurônios é considerado suficiente. 

Na predição de propriedades de concretos ou argamassas, diversos autores utilizam 

diferentes tipos de arquitetura de RNA, conforme pode ser observado na Tabela 1.  

 

Tabela 1 Arquiteturas de RNA 

Autores 

Arquitetura 
Nº de 

camadas 
ocultas 

Nº de neurônios por camada 

Entrada 
1ª camada 

oculta 
2ª camada 

oculta 
Saída 

Hong-Guang (2000) 1 11 7 - 1 
Öztas(2006) 2 7 5 3 2 

Ji (2006) 1 4 4 - 1 
Pala (2007) 1 8 9 - 1 

Topçu (2008) 1 9 11 - 1 
Saridemir (2009) 2 5 6 5 1 

Onal (2010) 1 6 10 - 1 
 

Da Figura 1, observa-se que a maioria dos autores utiliza uma camada oculta na 

predição de propriedades de concreto, ratificando o que foi citado por Rafiq e Easterbrook 

(2001), citados por Alacali (2011). Também se verifica que o número de neurônios utilizados 

na camada oculta obedece ao Teorema de Kolmogorov Nilsen, visto que a quantidade 

máxima de neurônios é menor que (2n+1), onde n é o número de neurônios na camada de 

entrada. 
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2.5.2 Fluxo de informações 
 

Segundo Braga et al. (2007), a estrutura mais simples de uma RNA corresponde a uma 

rede neural de camada única, alimentada para frente, feedforward, ou seja, suas saídas 

dependem apenas das entradas atuais (Figura 10). Esse tipo de rede não apresenta camada 

oculta. A rede feedforward com uma camada intermediária (Figura 11) confere à RNA maior 

capacidade computacional e universalidade na aproximação de funções contínuas. Quando a 

rede apresenta uma ou mais camadas intermediárias, diz-se que a rede é do tipo 

multicamadas. 

 

 
Figura 10 Rede feedforward com uma camada (BRAGA et al., 2007) 

 

 
Figura 11 Rede feedforward com camada intermediária (BRAGA et al., 2007) 
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O modelo de rede neural feedforward com múltiplas camadas é um dos modelos de 

redes neurais mais comumente utilizados, cuja aplicação se estende a quase todos os domínios 

(HONG GUANG, 2000 e MATA, 2011). 

Um outro tipo de estrutura de RNA são as denominadas backforward (Figura 12), que 

são caracterizadas pela dependência das saídas, tanto dos valores de entrada quanto do seu 

valor atual, ou seja, são redes que apresentam recorrência. Como se pretende descrever as 

RNA através de equações, a utilização de RNA backforward implica na utilização de métodos 

numéricos para a obtenção da solução, ou, no mínimo, na utilização de iterações sucessivas. 

Assim sendo, reforça-se a utilização das RNA feedforward. 

 

 
Figura 12 Rede backforward (Adaptado de Braga et al., 2007) 

 

2.5.3 Algoritmos de aprendizado 

 

De acordo com Oliveira Junior et al. (2007), a rede neural possui duas fases de 

processamento: a de aprendizado e a de validação dos resultados, as quais representam 

momentos de operação bem distintos e são aplicadas em períodos diferentes.  

No aprendizado, um conjunto de elementos é apresentado para a rede, que extrai as 

características necessárias para representar a informação fornecida, as quais são utilizadas 

para responder o problema (BRAGA et al., 2007). Nessa fase, os pesos das conexões que 

interligam os neurônios são ajustados em resposta ao estímulo apresentado à rede neural, ou 

seja, a rede se modifica em função da necessidade de aprender a informação que lhe foi 

apresentada (OLIVEIRA JUNIOR et al., 2007). 
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Segundo Alacali (2011), o desempenho das RNA depende fortemente da qualidade e 

da quantidade das informações fornecidas ao modelo. Além disso, é importante também que 

se escolha a topologia correta, a função de ativação e o algoritmo de treinamento adequados.  

Já o processo de validação dos resultados representa a maneira pela qual a rede 

responde a um estímulo de entrada sem que ocorram modificações na estrutura (OLIVEIRA 

JUNIOR et al., 2007).  

A capacidade da rede aprender por meio de exemplos e de generalizar a informação 

aprendida é o principal atrativo da solução de problemas por meio de RNA, já que as 

respostas são coerentes com os dados conhecidos, mostrando que as redes são capazes de 

atuar como mapeadores universais de funções multivariáveis, com custos computacionais que 

crescem apenas linearmente com o número de variáveis (BRAGA et al., 2007). 

O aprendizado pode ser supervisionado ou não-supervisionado. No aprendizado não 

supervisionado (Figura 13), somente as entradas são fornecidas sem que haja necessidade de 

um supervisor externo para acompanhar o processo de aprendizagem. 

 

 
Figura 13 Aprendizado não-supervisionado (BRAGA et al., 2007) 

 

Já no aprendizado supervisionado (Figura 14), existe um supervisor, que estimula as 

entradas, observa a saída calculada pela rede e compara com a saída desejada (BRAGA et al., 

2007). A diferença entre a saída calculada e a saída desejada é o erro produzido, que se 

pretende minimizar, o qual varia de acordo com a abordagem do problema (OLIVEIRA 

JUNIOR et al., 2007). 
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Figura 14 Aprendizado supervisionado (BRAGA et al., 2007) 

 

O treinamento é o processo de modificar os pesos, utilizando um método adequado de 

aprendizagem (MATA, 2011). De acordo com Braga et al. (2007), os algoritmos mais 

conhecidos de aprendizado supervisionado são a regra delta e sua generalização para redes de 

múltiplas camadas, que é o algoritmo backpropagation.  

A regra delta é um modelo que não apresenta camada oculta, é caracterizado pela 

utilização da função de ativação linear e é utilizado como aproximador linear de funções 

(BRAGA et al., 2007). 

Já no algoritmo backpropagation, as não-linearidades são incorporadas aos modelos 

de RNA, através das funções não-lineares (BRAGA et al., 2007). 

Segundo Alacali (2011),o algoritmo backpropagation treina de forma lenta e requer 

muitos dados no treinamento, porém é o mais comumente utilizado em problemas de 

engenharia civil e é capaz de resolver problemas de previsão (Neurodimension Inc., 2003 

citado por Alacali, 2011). 

Na predição de propriedades de concretos ou argamassas, Gonçalves (2006), Öztas 

(2006), Pala (2007), Yeh (2007), Topçu (2007 e 2008), Demir (2008), Parichatprecha (2009), 

Saridemir (2009) e Onal (2010) utilizaram o algoritmo de aprendizado backpropagation, 

mostrando que esse algoritmo promoveu rápida convergência e precisão, já que os resultados 

obtidos quando se utilizou este algoritmo apresentaram erros de no máximo 28%. 

O algoritmo backpropagation é uma técnica de gradiente descendente, para minimizar 

o erro para um treinamento específico, através de ajustes dos pesos de forma incremental 

(ÖZTAS, 2006; PALA, 2007; SARIDEMIR, 2009; MATA, 2011). Os pesos antes do 

treinamento são aleatórios e não possuem significado, mas após o treinamento determinam a 
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influência de cada variável de entrada na resposta de saída (MATA, 2011). Segundo 

Saridemir (2009), o erro de aprendizagem é calculado pela Equação (16) : 

 

Er = 
1
2 × ∑

 

 

(tk − yk)²  
(15) 

 

onde: 

• �� é a saída desejada para o neurônio k 

• �� é a saída predita no neurônio k. 

Na volta do fluxo de propagação (Figura 15), o erro entre a saída da rede e o valor 

desejado é calculado, e os pesos entre os neurônios são atualizados a partir da camada de 

saída, em direção à camada de entrada, utilizando-se a Equação (16) (SARIDEMIR, 2009). 

 

 
Figura 15 Fluxo de propagação (SARIDEMIR, 2009) 

 

wkj (m + 1) = wkj (m) + η(δk × yk) + βwkj (t) (16) 

 

onde: 

• �� é o sinal do erro do neurônio k; 

• �� é a saída predita no neurônio k; 

• m é o número de iterações; 

• � e � são chamados de taxa de aprendizagem e taxa de momentum, respectivamente. 

�� pode ser calculado usando a derivada parcial da função erro (��) na camada de 

saída e nas outras camadas, respectivamente, pela Equação (17) e pela Equação (18): 
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δk = yk (tk − yk) × (1 − yk) (17) 

 

δk = yk (1 − yk) × ∑
 

 

( δi × wij) 
(18) 

 

onde i é a camada superior à camada k.  

Essas operações são repetidas para cada valor e para todos os neurônios até que o 

processo iterativo seja convergente (SARIDEMIR, 2009). Para que isso ocorra, existe um 

parâmetro na modelagem da RNA denominado número de épocas ou de ciclos, que é um 

critério de parada, o qual representa o número de vezes em que a rede será treinada 

iterativamente, calculando-se os erros, até atingir o valor estimado. O ideal é que esse erro 

seja igual a zero. No entanto, com o objetivo de minimizar o tempo de processamento, alguns 

autores, como Ji (2006), Topçu (2008) e Saridemir (2009), utilizam erros de 4,6x10-4, 

1,63x10-4 e 6x10-5, respectivamente, como critérios de parada.  

De acordo com Alacali (2011), o treinamento é interrompido quando o erro mantém-se 

inalterado para um determinado número de épocas. Alacali (2011) utilizou como critério de 

parada o número de épocas igual a 1000. Já Mata (2011) utilizou 5000 iterações para cada 

arquitetura de RNA, e Onal (2010) utilizou 250 épocas na predição da resistência à 

compressão de argamassas. 

O número de épocas varia para cada trabalho, pois, apesar de o erro diminuir com o 

treinamento da rede, o treinamento, se excessivo, demonstrará que a RNA perdeu a 

capacidade de generalização (DYMINSKI, 2000) (Figura 16). Sendo assim, deve-se treinar a 

rede para um determinado número de épocas, de forma que o erro minimizado se mantenha 

inalterado. A partir daí, verificar-se-á que, se a rede se especializou demais no conjunto de 

dados do treinamento, ocorrerá o overtraining (treinamento excessivo), que será verificado 

com o aumento do valor do R² obtido na validação dos resultados (DYMINSKI, 2000). Dessa 

forma, existirá para todo conjunto de dados de treinamento, uma faixa de número de épocas 

considerado ideal para a realização do treinamento. 
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Figura 16 Gráfico: erro versus número de épocas (Adaptado de DYMINSKI, 2000) 

 

No treinamento de uma RNA, ainda que a arquitetura da rede não seja alterada, os 

valores de R² podem ser diferentes para cada modelagem, pois os pesos e bias de uma RNA 

são aleatórios, sendo modificados na medida em que se desenvolve o treinamento, com o 

objetivo de se atingir o resultado desejado. 

Associado ao algoritmo backpropagation, são muito utilizados pela literatura os 

algoritmos de treinamento de Levenberg Marquardt (LM) e o resilient bacpropagation (RP), 

nas aplicações de predições de propriedades de concretos. O primeiro é o mais rápido 

algoritmo para treinamento de redes neurais de tamanho moderado, ou seja, até algumas 

centenas de pesos (DEMUTH e BEALE, 2002). O segundo, é o mais rápido algoritmo em 

problemas de reconhecimento de padrões e necessita de um pequeno armazenamento de 

memória (DEMUTH e BEALE, 2002). 

 

2.5.4 Tratamento dos dados 

 

Na fase de treinamento de uma RNA, estabelece-se uma parcela da quantidade dos 

dados conhecidos para realizar o treinamento da rede, e a outra para realizar a validação dos 

resultados, verificando se os dados conhecidos convergem com os dados obtidos através das 

RNA. 

A fase de validação avalia o desempenho da RNA, pois é realizado com os melhores 

pesos obtidos durante o treinamento (ALACALI, 2011; MATA, 2011). Alguns autores 

escolhem aleatoriamente os dados que serão utilizados no treinamento, e outros utilizam 

algumas regras.  

A Tabela 2 mostra o percentual de dados utilizados nas fases de treinamento e de 

validação, estabelecido por diversos autores. Observa-se que o percentual utilizado no 
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treinamento, para a maioria dos autores, é maior que o percentual utilizado no teste, pois a 

tendência é que, quanto mais dados são utilizados no treinamento, maior será a confiabilidade 

do modelo. Através desses autores, observa-se que o percentual utilizado na fase de 

treinamento da RNA encontra-se na faixa de valores entre aproximadamente 50% e 90%. 

 
Tabela 2 Distribuição dos dados conhecidos na modelagem das RNA 

Autor Propriedade(s) predita(s) 
Quantidade de dados 

Total 
(un) 

Treinamento 
(%) 

Validação 
(%) 

Dias 
(2001) 

 

Resistência à compressão e 
abatimento do tronco de cone 
para concretos com aditivos 

137 67,88 32,12 

Resistência à compressão e 
abatimento do tronco de cone 

para concretos de alta resistência 
75 66,67 33,33 

Öztas 
(2006) 

Resistência à compressão e 
abatimento do tronco de cone de 

concretos de alta resistência 
187 90,38 9,62 

Pala (2007) 
Resistência à compressão de 

concretos contendo cinza 
volante e sílica 

144 90,28 9,72 

Topçu 
(2008) 

Resistência à compressão de 
concretos contendo cinza 

volante 
180 66,67 33,33 

Saridemir 
(2009) 

Resistência à compressão de 
argamassas contendo 

metacaulinita 
179 66,48 33,52 

Onal 
(2010) 

Resistência à compressão de 
argamassas 

130 50 50 

 

2.6 APLICAÇÕES DE RNA NO CONCRETO 

 

As RNA são ferramentas aplicáveis na predição de propriedades de concretos, 

conforme se verifica nos estudos realizados por Hong-Guang (2000), que realiza a predição 

da resistência à compressão de concretos por RNA; Lee (2003), que faz a predição da 

resistência de concretos; Öztas (2006), que prevê a resistência à compressão e o abatimento de 

tronco de cone de concretos de alta resistência; Yeh (2007), que modela o abatimento do 

tronco de cone do concreto, e Demir (2008), que faz a predição do módulo de elasticidade e 

resistências de concretos convencionais e de alta resistência. 

Já existem pesquisas que demonstram a utilização das RNA na predição de 

propriedades de concretos contendo resíduos de construção, como as realizadas por Topçu 

(2008), que prevê as propriedades mecânicas de concretos contendo agregados reciclados e 
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sílica, e Topçu (2007), que realiza a predição de propriedades de resíduos de concreto celular 

autoclavado. 

A Tabela 3 apresenta os valores de R² obtidos nas predições de propriedades de 

concretos ou argamassas. Verifica-se que Öztas (2006), Pala (2007), Topçu (2008) e 

Saridemir (2009) obtiveram valores de R² elevados, aproximadamente iguais a um, tanto no 

treinamento quanto na validação dos resultados da RNA, o que é bastante satisfatório. Já Dias 

(2001) obteve valores baixos de R² na predição da resistência à compressão e muito baixos na 

predição do abatimento do tronco de cone, ambas as propriedades referentes a concretos com 

aditivos e a concretos de alta resistência. No entanto, Dias (2001) afirma que os problemas 

que envolvem concretos com a combinação de adições e aditivos são altamente não-lineares, 

o que justifica a alta dispersão dos resultados. Além disso, o autor compara os valores de R² 

obtidos nas RNA com os valores obtidos dos modelos de regressão múltipla e constata que as 

RNA apresentam os maiores valores, exceto na predição do abatimento do tronco de cone 

para concretos com aditivos. Os valores de R² obtidos na predição da propriedade de 

abatimento de tronco de cone foram menores que os valores de R² obtidos na predição da 

resistência à compressão, pois a propriedade de abatimento de tronco de cone apresenta maior 

variabilidade que a resistência à compressão. 

Analisando-se a Tabela 2 e a Tabela 3, observa-se que Dias (2001), Topçu (2008) e 

Saridemir (2009) utilizaram aproximadamente 67% dos dados para treinar as redes, sendo que 

Dias (2001) obteve valores de R² muito baixos, enquanto que Topçu (2008) e Saridemir 

(2009) obtiveram valores aproximadamente iguais a 1. Já Öztas (2006) e Pala (2007) 

utilizaram aproximadamente 90% dos dados e obtiveram valores de R² elevados. Isso 

demonstra que a faixa de valores entre 66% e 90% para a realização do treinamento é 

adequada na predição das propriedades de concretos e argamassa. 

Para demonstrar o potencial das RNA, diversos autores compararam os valores de R² 

obtidos dos modelos de RNA com os obtidos através de outros modelos, como os de 

regressão múltipla linear, regressão múltipla não-linear3 e lógica fuzzy
4 (Tabela 4). 

 

 

                                                 
3 De acordo com Barbetta et al. (2004), nas análises de regressão múltipla, constrói-se um modelo estatístico-
matemático para se estudar a relação entre as variáveis independentes e a variável dependente, para realizar uma 
predição da variável dependente a partir das variáveis independentes e conhecer a influência de cada variável 
independente.  
4 A lógica fuzzy permite o tratamento de expressões que envolvem grandezas descritas de forma não exata, ou 
seja, traduz a informação imprecisa que ocorre de maneira natural na representação dos fenômenos da natureza. 
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Tabela 3 Valores de R² obtidos por diversos autores 

Autor Propriedade(s) predita(s) 
R² por fase 

Treinamento Validação 

Dias (2001) 

Resistência à compressão de concretos com 
aditivos 

- 0,604000 

Resistência à compressão de concretos de alta 
resistência 

- 0,753000 

Abatimento do tronco de cone para concretos 
com aditivos 

- 0,267000 

Abatimento do tronco de cone para concretos 
de alta resistência 

- 0,476000 

Öztas (2006) 

Resistência à compressão de concretos de alta 
resistência 

0,998977 0,999310 

Abatimento do tronco de cone de concretos de 
alta resistência 

0,992576 0,993451 

Pala (2007) 
Resistência à compressão de concretos 

contendo cinza volante e sílica 
0,998500 0,999000 

Topçu (2008) 
Resistência à compressão de concretos 

contendo cinza volante 
0,999000 0,997200 

Saridemir 
(2009) 

Resistência à compressão de argamassas 
contendo metacaulinita 

0,988700 0,973800 

 

Tabela 4 Valores de R² para diversos modelos 

Autor 

Valores de R² por modelo 

RNA 
Regressão 

múltipla linear 
Regressão múltipla 

não linear 
Lógica fuzzy 

treino teste treino teste treino teste treino teste 

Dias 
(2001) 

- 0,6040 - 0,5580 - - - - 
- 0,7530 - 0,6700 - - - - 
- 0,2670 - 0,3080 - - - - 
- 0,4760 - 0,3420 - - - - 

Topçu 
(2008) 

0,9990 0,9972 - - - - 0,9989 0,9986 

Saridemir 
(2009) 

0,9887 0,9738 - - - - 0,9993 0,9659 

Yeh 
(2007) 

- 0,7200 - 0,3200 - - - - 

Parichat-
precha 
(2009) 

0,9782 0,9741 0,9141 0,3260 0,9647 0,8968 - - 

 

Observa-se que, com exceção de um caso de Dias (2001), todos os modelos de RNA 

apresentaram valores de R² maiores que os de regressão múltipla linear e não linear, tanto na 

fase de treinamento quanto na fase de validação dos resultados. Em relação aos modelos de 

lógica fuzzy, que são, assim como as RNA, um tipo de técnica de inteligência computacional, 

verifica-se que os resultados são bastante próximos aos da RNA, o que permite inferir que 

ambas as técnicas são aplicáveis à predição de problemas envolvendo concretos ou 

argamassas. 
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Ressalta-se que alguns autores apresentaram valores de R² muito baixos, menores que 

70%, indicando que esses resultados não deveriam ser considerados modelos para predição de 

propriedades de concretos. 
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3 METODOLOGIA 

 

A seguir, descreve-se como e através de quais métodos a pesquisa foi realizada. As 

RNA foram desenvolvidas através do toolbox Neural Network do aplicativo MatLab®. 

Para a modelagem das RNA, os dados experimentais foram coletados dos trabalhos de 

Leite (2001), Vieira (2003), Cabral (2007), Lovato (2007) e Lima (2008). 

A primeira etapa constituiu-se na análise idividual de cada trabalho. Posteriormente, 

todos os resultados foram agrupados para montagem de uma RNA geral, que permitisse 

avaliar o comportamento dos concretos reciclados, variando traços, composições do RCD, 

distribuição granulométrica, entre outros fatores. 

 

3.1 ARQUITETURA DA REDE 

 

A criação da RNA precede a sua aplicação. Sendo assim, a melhor arquitetura de RNA 

para o estudo e o respectivo algoritmo de aprendizado foram determinados. As RNA são do 

tipo feedforward multicamadas (Figura 10). 

As entradas e as saídas das redes são funções do problema. De forma geral, os 

parâmetros de entrada foram: relação água/cimento (RAC), percentual de agregado miúdo 

reciclado (PAM) e percentual de agregado graúdo reciclado (PAG). Para a predição da 

resistência à compressão, alguns autores incluíram a variável idade (IDE). Logo esse 

parâmetro também foi considerado como entrada para a referida propriedade.  

Cabral (2007) desmembrou o PAM em percentual de agregado miúdo reciclado de 

concreto (RCM), percentual de agregado miúdo reciclado de cerâmica vermelha (RVM) e 

percentual de agregado miúdo reciclado de argamassa (RAM). O PAG foi desmembrado em 

percentual de agregado graúdo reciclado de concreto (RCG), percentual de agregado graúdo 

reciclado de cerâmica vermelha (RVG) e percentual de agregado graúdo reciclado de 

argamassa (RAG). Assim, essas variáveis foram utilizadas como entradas para a modelagem 

das RNA nas quais foram utilizados os dados do trabalho de Cabral (2007). 

Neste trabalho, as RNA foram modeladas inicialmente para cada propriedade que cada 

autor analisou. Posteriormente, todas as variáveis estudadas individualmente passaram a 

compor um único conjunto de resultados, sendo chamadas de RNA Geral (Item 4.6). Além 

disso, aos parâmetros de entrada descritos anteriormente, foram adicionados os parâmetros 

que eram constantes em cada trabalho, apresentados na Tabela 5 e na Tabela 6 (nomenclatura 

das variáveis de entrada e de saída, respectivamente).  
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Tabela 5 Nomenclatura das variáveis de entrada 
Variáveis  Nomenclatura 
RAC relação água-cimento 
PAM percentual de agregado miúdo reciclado 
PAG percentual de agregado graúdo reciclado 
IDE idade 
CER percentual de agregado reciclado de cerâmica 
RVG percentual de agregado graúdo reciclado de cerâmica vermelha 
RVM percentual de agregado miúdo reciclado de cerâmica vermelha 
COC percentual de agregado reciclado de concreto 
RCG percentual de agregado graúdo reciclado de concreto 
RCM percentual de agregado miúdo reciclado de concreto 
ARG percentual de agregado reciclado de argamassa 
RAG percentual de agregado graúdo reciclado de argamassa 
RAM percentual de agregado miúdo reciclado de argamassa 
OUT percentual de outros materiais reciclados 
TAR teor de argamassa 
TAG teor de agregados 
FMN módulo de finura do agregado miúdo natural 
FMR módulo de finura do agregado miúdo reciclado 
FGN módulo de finura do agregado graúdo natural 
FGR módulo de finura do agregado graúdo reciclado 
DMN dimensão máxima do agregado miúdo natural 
DMR dimensão máxima do agregado miúdo reciclado 
DGN dimensão máxima do agregado graúdo natural 
DGR dimensão máxima do agregado graúdo reciclado 
CIM quantidade de cimento 
ADT percentual de aditivo 
CAM taxa de compensação do agregado miúdo reciclado 
CAG taxa de compensação do agregado graúdo reciclado 
ABM taxa de absorção do agregado miúdo reciclado 
ABG taxa de absorção do agregado graúdo reciclado 

 

Tabela 6 Nomenclatura das variáveis de saída 
Variáveis  Nomenclatura 
FC resistência à compressão 
FC28 resistência à compressão, aos 28 dias 
TF resistência à tração na flexão 
TC resistência à tração por compressão diametral 
EC módulo de deformação 
IV índice de vazios 
AB absorção de água 
MEF massa específica no estado fresco 
MED massa específica no estado endurecido 
RSC56 retração por secagem aos 56 dias 
RSC224 retração por secagem aos 224 dias 

 
A Figura 17 ilustra, de maneira geral, a arquitetura utilizada nas modelagens das RNA. 

Nessa figura, as variáveis X1, X2, ..., Xn são os parâmetros de entrada. 
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Figura 17 Arquitetura das RNA modeladas neste trabalho 

 

Na arquitetura das RNA, utilizou-se 1 camada oculta, alterando-se o número de 

neurônios dessa camada sem que fosse excedido o valor de (2n+1) neurônios, onde n 

representa a quantidade de neurônios da camada de entrada, obedecendo-se ao Teorema de 

Kolmogorov-Nielsen (Item 2.5.1). As funções de ativação utilizadas na camada oculta foram: 

linear, sigmoidal ou tangente hiperbólica, enquanto que na camada de saída utilizou-se a 

função linear em todos os processamentos. 

A Tabela 7 mostra as variáveis de entrada utilizadas e as propriedades avaliadas para 

cada autor estudado. 
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Tabela 7 Parâmetros utilizados na modelagem das RNA 

  Variáveis de Entrada 

Autor Propriedade 

    CER COC ARG                  
R
A
C 

P
A
M 

P
A
G 

I
D
E 

R
V
G 

R
V
M 

R
C
G 

R
C
M 

R
A
G 

R
A
M 

O
U
T 

T
A
R 

T
A
G 

F
M
N 

F
M
R 

F
G
N 

F
G
R 

D
M
N 

D
M
R 

D
G
N 

D
G
R 

C
I

M 

A
D
T 

C
A
M 

C
A
G 

A
B
M 

A
B
G 

Leite  
(2001) 

MEF √ √ √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
EC √ √ √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TF √ √ √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TC √ √ √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
FC √ √ √ √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cabral  
(2007) 

EC √ - - - √ √ √ √ √ √ - - - - - - - - - - - - - - - - - 
FC28 √ - - - √ √ √ √ √ √ - - - - - - - - - - - - - - - - - 

RSC56 √ - - - √ √ √ √ √ √ - - - - - - - - - - - - - - - - - 
RSC224 √ - - - √ √ √ √ √ √ - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lovato 
(2007) 

MEF √ √ √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
EC √ √ √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TC √ √ √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
FC √ √ √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
AB √ √ √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                        continua 
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                        continuação 

Autor Propriedade 

    CER COC ARG                  
F
A
C 

P
A
M 

P
A
G 

I
D
E 

R
V
G 

R
V
M 

R
C
G 

R
C
M 

R
A
G 

R
A
M 

O
U
T 

T
A
R 

T
A
G 

F
M
N 

F
M
R 

F
G
N 

F
G
R 

D
M
N 

D
M
R 

D
G
N 

D
G
R 

C
I

M 

A
D
T 

C
A
M 

C
A
G 

A
B
M 

A
B
G 

Lima 
(2008) 

MEF √ √ √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
MED √ √ √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
EC √ √ √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TC √ √ √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TF √ √ √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

FC28 √ √ √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
FC √ √ √ √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
AB √ √ √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
IV √ √ √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Geral 

MEF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
EC √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
TC √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
TF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
FC √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
AB √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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3.2 FUNÇÕES DE ATIVAÇÃO 

 

Como algumas funções são aproximação de outras, conforme exposto no item 2.4, e, 

considerando as vantagens de se utilizarem algumas dessas funções, as funções utilizadas 

neste trabalho, na camada oculta das RNA, serão: a linear, a sigmoidal e a tangente 

hiperbólica. A função linear será utilizada, pois, por ser a mais simples, gera equações 

também mais simples, já que não há termos exponenciais ou tangenciais. Caso resultados 

satisfatórios não sejam obtidos com a utilização da função linear, serão testadas as funções 

sigmoidal e tangente hiperbólica. Conforme Haykin (2001), ambas apresentam não-

linearidade suave, ou seja, são funções contínuas e diferenciáveis em qualquer ponto. A 

função sigmoidal apresenta amplitude de saída dentro do intervalo [0,1], enquanto que a 

amplitude da função tangente hiperbólica está dentro do intervalo [-1,1]. Além disso, a função 

sigmoidal é a mais utilizada na predição de propriedades de concretos, conforme pode ser 

verificado no item 2.4.  

Para a camada de saída de neurônios, será utilizada apenas a função linear, já que as 

não-linearidades serão consideradas na camada anterior, ou seja, na camada oculta. 

 

3.3 ALGORITMOS DE APRENDIZADO 

 

Na modelagem das RNA, utilizou-se o algoritmo de aprendizado backpropagation, 

associado a um dos seguintes algoritmos de treinamento: Levenberg-Marquardt e resilient 

backpropagation. Aos algoritmos de treinamento aplicaram-se as funções de ativação: linear, 

sigmoidal e tangente hiperbólica, e 1 neurônio na camada oculta. Posteriormente, para cada 

algoritmo e com cada função de ativação, o número de neurônios da camada oculta foi sendo 

aumentado até que se atingisse, no máximo, (2n+1) neurônios ou até se verificar que o valor 

de R² tornava-se constante. 

O treinamento da rede foi realizado iterativamente até o total de 1000 épocas, 

calculando-se os erros, até atingir o valor estimado de 10-8. Cada RNA foi treinada 20 vezes, 

sem que a arquitetura fosse alterada, pois os valores de R² podem ser diferentes para cada 

modelagem, já que os pesos e bias da RNA são aleatórios, sendo modificados à medida em 

que se desenvolve o treinamento. Em seguida, selecionou-se o melhor resultado, obtido 

através do valor de R². 
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3.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Na modelagem das RNA, a quantidade de dados utilizada no treinamento e a 

quantidade de dados utilizada na fase de validação dependem da quantidade de dados 

experimentais que cada autor utilizou. 

Como o objetivo é utilizar o maior número de resultados para o treinamento e o menor 

número para a validação, decidiu-se inicialmente utilizar apenas um resultado de cada traço 

para a validação, para modelar cada propriedade de cada autor. No entanto, alguns autores 

apresentaram 1 ou 2 resultados para cada traço, de uma determinada propriedade. Sendo 

assim, nesses casos não foi possível haver a fase de validação dos resultados, ou por não 

haver resultados suficientes, ou por dificuldades de convergência das redes. Desse modo, 

considerou-se todos os dados apenas para a fase de treinamento. 

Para as propriedades que apresentavam três ou mais resultados para cada traço, 

decidiu-se que, na validação dos resultados, era suficiente utilizar um valor para cada traço, e, 

no treinamento, o restante dos resultados. Desse modo, no conjunto de dados do treinamento 

inseriu-se sempre o valor máximo e o valor mínimo de cada traço, para ampliar a faixa de 

domínio, ou seja, aumentar a faixa de predição da propriedade. Nesses casos, modelou-se 

ainda uma segunda rede, apenas com a fase de treinamento, abrangendo todos os resultados 

experimentais da propriedade em questão. 

Para as RNA gerais foi executada a modelagem para a fase de treinamento e para fase 

de validação. Na validação, foi utilizado pelo menos um dado daqueles autores que possuíam 

três ou mais resultados da propriedade avaliada. Com isso, para determinada propriedade, não 

necessariamente havia um dado de cada traço para a validação, pois dependia da quantidade 

de dados encontrada no trabalho de cada autor.  Além disso, foi obtida uma segunda 

modelagem de RNA com todos os resultados usados apenas para fase de treinamento. 

Dessa forma, na modelagem de todas as redes, foram utilizados entre 66% e 100% dos 

dados para o treinamento e até 33% para a validação dos resultados. 

 

3.5 MÉTODO DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Os modelos de redes neurais treinados foram utilizados para simular os efeitos de 

alguns fatores sobre as propriedades avaliadas, obtendo-se relações funcionais entre essas 

propriedades e seus fatores de interferência. 
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Para cada propriedade predita, a RNA que apresentou maior valor de R² é a que possui 

a maior confiabilidade. No entanto, quanto maior o número de neurônios na camada oculta, 

mais complexa torna-se a equação obtida através da modelagem. Assim sendo, considerou-se 

um valor de R² aceitável, quando esse valor foi igual ou imediatamente superior aos valores 

de referência dos trabalhos utilizados nesse estudo, ou, na ausência destes, igual ou 

imediatamente superior a 95% para a determinação de dada propriedade. Além disso, a rede 

foi treinada até a convergência do maior valor de R², aumentando-se o número de neurônios 

na camada oculta, e assim, esse valor também foi considerado para o estudo da predição da 

propriedade avaliada. Quando isso ocorreu, escolheu-se a rede que apresentou o maior valor 

de R² obtido com o menor número de neurônios.  

Quando havia redes que, para a mesma propriedade, apresentavam dois ou mais 

resultados iguais de R² para a mesma quantidade de neurônios na camada oculta, porém com 

funções de ativação ou algoritmos de treinamento diferentes, procedeu-se a escolha da rede 

com a função de ativação linear, que é a mais simples, conforme item 2.4. Quando os valores 

de R² foram iguais para os algoritmos de treinamento, dada uma mesma função de ativação, 

ou quando foram iguais apenas entre as funções de ativação sigmoidal e tangente hiperbólica,  

calculou-se o erro para cada traço, através da relação descrita pela Equação (19) e em seguida, 

calculou-se o erro médio para cada RNA treinada, adotando-se a rede que apresentou o menor 

erro médio para a predição da propriedade sob avaliação. Em caso de obtenção dos mesmos 

valores de erro médio, a escolha da rede a ser adotada obedeceu a dois critérios: (i) para o 

algoritmo de treinamento foi considerado o algoritmo LM, que é o algoritmo mais rápido para 

treinamento de redes neurais, (ii) para as funções de transferência, foi escolhida a função de 

ativação sigmoidal, que é a mais utilizada na predição de propriedades de concreto, conforme 

se verifica no item 2.4. 

 

Erro = 
VRNA − Vexperimental

Vexperimental
 (19) 

 

onde: 

VRNA - Valores obtidos através das RNA 

Vexperimental - Valores obtidos nos experimentos da literatura 

 

Os resultados das propriedades físicas e mecânicas de concretos contendo RCD, 

obtidos através dos modelos das RNA, foram comparados com os resultados experimentais, 



 

 

na fase de treinamento e na fase de validação, quando existia essa etapa da modelagem.

comparação, foram construídos gráficos com os valores obtidos nas saídas das RNA 

valores experimentais coletados da literatura. 
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na fase de treinamento e na fase de validação, quando existia essa etapa da modelagem.

comparação, foram construídos gráficos com os valores obtidos nas saídas das RNA 

valores experimentais coletados da literatura. Quanto mais os pontos se reuniram

, melhor foi o resultado, indicando uma tendência de boa 

observada também pelos valores de R² (Figura 18). 

 
Gráfico das saídas das RNA versus os valores experimentais da literatura
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Uma vez conhecidos os valores dos pesos e bias, assim como as funções de ativação, a 

quantidade de camadas intermediárias e as respectivas quantidades de neurônios utilizados, 

determinou-se uma equação que descreve a RNA e, consequentemente, o comportamento da 

respectiva propriedade. Na Figura 20, na Equação (20), na Equação (21) e na Equação (22), 

apresenta-se o processo de formulação da equação para dois neurônios na camada de entrada 

e um neurônio nas camadas oculta e de saída, com a utilização das funções linear, sigmoidal e 

tangente hiperbólica, respectivamente. Conforme pode ser observado, esse processo se 

constitui em uma etapa simples, mas muito importante para que se entenda o comportamento 

das propriedades sem ter que, obrigatoriamente, utilizar um aplicativo para RNA, permitindo 

a rápida difusão do conhecimento. 

 

 
Figura 20 Processo de formulação das equações 

 

y = [(x1.P1+x2.P2-b1).P3+b2] (20) 

 

y = 
1

1+exp[(-x1.P1-x2.P2-b1).P3+b2]
 (21) 

 

y = tgh [(x1.P1+x2.P2+b1).P3+b2] (22) 

 

Os trabalhos de Leite (2001) e Lima (2008) apresentam modelos de regressão múltipla 

que foram comparados aos modelos obtidos com o uso das RNA, esperando-se que os valores 

de R² obtidos através das redes apresentem um aumento em relação às coletadas no modelo de 

regressão múltipla. 
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3.6 NOMENCLATURA DAS REDES 

 

Para facilitar a identificação das redes analisadas, foram adotados os seguintes 

critérios: 

1) quando houve apenas a modelagem para treinamento da rede, sem a fase de 

validação, identificou-se a mesma como RNA; 

2) quando as modelagens foram realizadas para as fases de treinamento e validação e 

depois somente para treinamento, as redes foram identificadas como RNA 1 

(treinamento e validação) e RNA 2 (apenas treinamento); 

3) para os algoritmos de treinamento, a letra “a” foi adotada para o algoritmo de LM e 

a letra “b” para o algortimo RP; 

4) no caso das funções de ativação, foram utilizadas as letras “l”, para a função linear; 

“s”, para a função sigmoidal, e “t” para a função tangente hiperbólica; 

5) por fim, utilizou-se , após um hífen, o número de neurônios adotado em cada 

RNA. 
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4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Na modelagem das RNA, os dados experimentais foram coletados dos trabalhos de 

Leite (2001), Vieira (2003), Cabral (2007), Lovato (2007) e Lima (2008). 

 

4.1 TRABALHO DE LEITE (2001) 

 

Leite (2001), com o objetivo de avaliar as propriedades físicas e mecânicas de 

concretos contendo RCD, utilizou o projeto estatístico para definir o melhor intervalo de 

pontos para as variáveis de entrada, adotando o projeto de superfície de resposta, no qual 

cinco níveis de cada variável foram escolhidos e combinados entre si, totalizando 15 traços. 

Para a relação água/cimento, o melhor intervalo de pontos obtido foi: 0,40; 0,45; 0,60; 0,75 e 

0,80. Para os percentuais de substituição, definiram-se os seguintes valores: 0; 11,5%; 50%, 

88,5% e 100%. 

Além dos 15 traços definidos no projeto estatístico, a autora utilizou os traços dos 

concretos de referência, ou seja, os concretos com 100% de agregados naturais e com as cinco 

relações água/cimento definidas, com o objetivo de se estabelecer um parâmetro para guiar e 

controlar os resultados obtidos com o concreto contendo RCD, já que este é um material 

pouco conhecido. Com isso, utilizou-se um total de 20 traços, que foram repetidos 3 vezes. 

Contudo, para a análise dos resultados e modelagem do comportamento do material, Leite 

(2001) utilizou somente os 15 traços definidos no projeto estatístico. De acordo com a autora, 

caso todos os traços fossem utilizados, existiriam muitos pontos extremos não definidos no 

projeto estatístico, havendo uma distorção do comportamento avaliado. 

Neste trabalho, inicialmente optou-se por utilizar, na modelagem das RNA, os dados 

referentes a todos os traços do trabalho de Leite (2001), incluindo os traços de referência, com 

o objetivo de se obter uma equação abrangendo uma maior faixa de valores, cujos resultados 

estão apresentados nos subitens que se seguem. 

 

4.1.1 Massa específica 

 

Inicialmente coletaram-se os dados experimentais do trabalho realizado por Leite 

(2001), no qual se obteve a massa específica no estado fresco (variável de resposta), de 

concretos contendo RCD.  
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Foram considerados 84 dados para serem utilizados na modelagem das RNA, dos 

quais 64 (76,2%) foram utilizados no treinamento da RNA e 20 (23,8%) na validação dos 

resultados. 

A Tabela 8 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos de 

treinamento de LM e RP. Para essa modelagem, obteve-se a maior confiabilidade, ou seja, o 

maior valor de R² (0,992), quando se utilizaram 3 neurônios, a função sigmoidal ou a função 

tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo de LM ou RP. No entanto, obteve-se um 

valor de R² (0,988) imediatamente superior ao obtido no modelo de regressão múltipla 

(0,983), quando se utilizaram um neurônio, a função linear na camada oculta e o algoritmo de 

LM ou RP. Adotou-se a RNA que apresentou R² igual a 0,988, tendo em vista que, 

aumentando-se 2 neurônios, o acréscimo no R² seria de apenas 0,4%, e esse aumento 

acarretaria em uma equação com um maior número de parcelas, tornando-a mais complexa.  

Modelou-se, também, outra RNA, na qual todos os resultados experimentais da massa 

específica foram utilizados na fase de treinamento, sem haver a fase de validação dos 

resultados. O maior valor de R² (0,994) foi obtido quando se utilizaram 3 neurônios, a função 

sigmoidal na camada oculta e o algoritmo de treinamento LM. Como o valor de R² com 1 

neurônio representa um acréscimo de apenas 0,2% em relação à rede com fases de 

treinamento e validação, optou-se por apresentar os resultados da RNA que proporcionou o 

maior R² (0,994). 

 

Tabela 8 Maiores valores de R² para RNA obtidas para massa específica do concreto no estado 
fresco 

 RNA 1 RNA 2 

n 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP 

1 0,988 0,988 0,990 0,989 0,990 0,989 0,990 0,990 0,991 0,991 0,991 0,991 
2 0,988 0,988 0,991 0,990 0,991 0,990 0,990 0,990 0,993 0,991 0,993 0,993 
3 0,988 0,988 0,992 0,992 0,992 0,992 0,990 0,990 0,994 0,993 0,993 0,993 
4 0,988 0,988 0,992 0,992 0,992 0,992 0,990 0,990 0,994 0,993 0,994 0,993 
5 0,988 0,988 0,992 0,992 0,992 0,992 0,990 0,990 0,994 0,994 0,994 0,994 
6 0,988 0,988 0,992 0,992 0,992 0,992 0,990 0,990 0,994 0,994 0,994 0,994 
7 0,988 0,988 0,992 0,992 0,992 0,992 0,990 0,990 0,994 0,994 0,994 0,994 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Conforme se observa na Tabela 8 e na Tabela 9 foram adotadas as redes RNA 1al-1 e 

RNA 2as-3, resultando nas Equações (23) e (24). 
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Tabela 9 Valores do erro médio das RNA (%) 
 RNA 1al-1 RNA 1bl-1 

Erro médio 0,65279 0,65279 

 
MEF = - 0,0034*PAG - 0,0006*PAM - 0,2086*FAC + 2,6495 (23) 

 

MEF = 
0,0433

e(k1) + 1 - 
0,0242
e(k2)

 - 
0,9376
e(k3)

 + 2,8432  

onde: 
k1 = -0,0460*PAG - 5,8709*PAM - 1489,0522*FAC + 1191,1690 
k2 = 25,4040*PAG - 0,2776*PAM - 6351,4640*FAC + 2540,5560 
k3 = -0,0167*PAG - 0,0042*PAM - 1,0984*FAC + 1,4560 

(24) 

 

Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 

O coeficiente de determinação da massa específica da RNA 1al-1 e da RNA 2as-3 foi 

de 0,988 e 0,994, respectivamente, como mostra os gráficos de desempenho na Figura 59 

(APÊNDICE A). Na fase de validação dos resultados, obteve-se um coeficiente de 

determinação igual a 0,997 (Figura 60, APÊNDICE A). 

A Figura 21 mostra o histograma de erros para fase de treinamento e validação da 

RNA 1al-1 e para a fase de treinamento da RNA 2as-3, que foram obtidos pela comparação 

entre os resultados experimentais e os resultados gerados pelas redes. 
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Figura 21 Histograma de erros para a massa específica no estado fresco 

 
Para as duas redes testadas 100% dos dados apresentam erros menores que 5%, 

quando se comparam os valores experimentais com os valores obtidos pela RNA, o que indica 

que os modelos são satisfatórios para predição da massa específica.  
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O modelo RNA 1al-1 na fase de validação apresenta um acréscimo de 0,9% no valor 

do R² comparado com a fase de treinamento e, para a fase de validação 95% dos dados 

apresentam erros menores que 1%, enquanto que na fase de treinamento esses valores 

correspondem a 82,8% dos dados. Esses resultados demonstram que a equação obtida no 

modelo de treinamento da RNA 1al-1 representa bem o modelo de validação dos resultados. 

Para a RNA 2as-3, que possui apenas a fase de treinamento, o acréscimo no valor de R² é de 

0,6% em relação à RNA 1al-1, e 90,5% dos dados apresentam erros menores que 1%. 

A equação obtida na RNA 1al-1 é menos complexa que a equação da RNA 2as-3, por 

isso, sua aplicação é mais simples e rápida. O modelo de regressão múltipla ponderada dos 

resultados da massa específica de concretos contendo RCD, obtido por Leite (2001), é 

definido pela Equação (25). 

 

MEF = 2,2526 + 
0,0632
FAC  - 

0,1632
PAG  - 

0,0301
PAM   

(25) 

 

Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 
Esse modelo é caracterizado por um R² igual a 0,983. Percebe-se então que o modelo 

de RNA apresenta um aumento de apenas 0,5% e 1,1%, respectivamente, em relação ao 

modelo de regressão múltipla, uma vez que o R² obtido pelas RNA adotadas foram 0,988 

(valor mínimo) ou 0,994 (valor máximo). 

Vale salientar que Leite (2001) utilizou uma técnica para a consideração dos 

resultados, de forma que os pontos escolhidos obedeceram a uma distribuição que permite a 

construção de modelos de comportamento bem mais estruturados, ou seja, alguns resultados 

muito dispersos foram desconsiderados na obtenção da Equação (25). Já neste estudo, esses 

resultados dispersos foram considerados, ampliando-se a faixa de valores do domínio para 

obtenção da Equação (24). Além disso, para a Equação (23), os resultados foram divididos 

entre as fases de treinamento e validação, e, ainda assim, houve uma maior capacidade de 

predição da propriedade pela RNA. 

Conclui-se então que ambas as redes obtidas apresentam capacidade para predizer a 

massa específica no estado fresco de concretos contendo RCD, sendo que a aplicação da RNA 

1al-1 é mais simples que a da RNA 2as-3. 
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4.1.2 Módulo de elasticidade 

 

Para a obtenção do módulo de elasticidade, Leite (2001) utilizou, entre outras formas 

de medir deslocamento, o extensômetro elétrico, o qual apresentou a maior confiabilidade. 

Sendo assim, neste trabalho optou-se por considerar apenas os resultados do módulo de 

elasticidade obtidos com o extensômetro elétrico. 

Dentre os resultados de módulo de elasticidade obtidos por Leite (2001) foram 

observados 3 resultados muito dispersos e optou-se por desconsiderá-los nas modelagens. 

Assim, foram utilizados 57 resultados na fase de treinamento. 

A Tabela 10 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos de 

treinamento de LM e RP. Obteve-se um valor de R² (0,830) imediatamente superior ao obtido 

pelo modelo de regressão múltipla (0,782), quando se utilizaram um neurônio, a função linear 

na camada oculta e o algoritmo de LM ou RP. O maior valor de R² (0,907) foi obtido, quando 

se utilizaram 4 neurônios, a função sigmoidal na camada oculta e o algoritmo de LM. 

 

Tabela 10 Maiores valores de R² para RNA obtidas para módulo de elasticidade  

n 
Função linear Função sigmoidal Função tangente hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP 

1 0,830 0,830 0,851 0,849 0,851 0,848 
2 0,830 0,830 0,880 0,869 0,880 0,877 
3 0,830 0,830 0,895 0,881 0,899 0,888 
4 0,830 0,830 0,907 0,900 0,906 0,897 
5 0,830 0,830 0,907 0,903 0,907 0,906 
6 0,830 0,830 0,906 0,905 0,907 0,907 
7 0,830 0,830 0,907 0,907 0,907 0,907 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Em função dos resultados de erro médio obtidos (Tabela 11), escolheu-se a RNA al-1, 

que utiliza o algoritmo de LM, como uma das redes para predizer o módulo de elasticidade de 

concretos contendo RCD. Escolhido o algoritmo de treinamento, as redes RNA al-1 e RNA 

as-4 foram comparadas e analisadas, obtendo-se as Equações (26) e (27). 

 

Tabela 11 Valores do erro médio das RNA (%) 
 RNA al-1 RNA bl-1 

Erro médio 13,48485 13,48485 

 
EC = -0,0748*PAG - 0,0207*PAM - 25,9096*FAC + 38,6995 (26) 
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EC = 
6,2377

e(k1) + 1 + 
10,1890

e(k2)
 - 

29,0413
e(k3)

 + 
19,9010

e(k4)
 + 17,6129 

onde: 
k1 = 0,0545*PAG - 0,0144*PAM - 9,1249*FAC + 3,7898 
k2 = 0,0010*PAG + 0,9866*PAM + 796,9973*FAC - 368,9591 
k3 = -0,0301*PAG - 0,0249*PAM - 23,4664*FAC + 18,5614 
k4 = -0,1172*PAG - 0,0992*PAM - 83,5318*FAC + 66,5046 

(27) 

 

Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 

Os modelos de RNA para módulo de elasticidade apresentaram coeficientes de 

determinação de 0,830 e 0,907, respectivamente para a RNA al-1 e RNA as-4, como mostram 

os gráficos de desempenho na Figura 61 (APÊNDICE A). O modelo de regressão múltipla 

ponderada dos resultados do módulo de elasticidade de concretos contendo RCD, obtido por 

Leite (2001), é definido pela Equação (28), e apresenta um coeficiente de determinação de 

0,782. 

 

EC = 11,156 + 
0,6992
FAC  - 

3,163
PAG  - 1,248*PAG*PAM 

(28) 

 

Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 

A partir dos modelos de RNA, foi elaborado o histograma dos erros obtidos da 

comparação entre os resultados experimentais e os resultados gerados pelas RNA. A Figura 

22 mostra o histograma de erros para a RNA al-1 e para a RNA as-4. 
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Figura 22 Histograma de erros para o módulo de elasticidade 
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Observa-se que o modelo RNA as-4 apresentou um acréscimo de 8,5% no coeficiente 

de determinação (R²) da equação obtida em relação à RNA al-1. Além disso, para o modelo 

RNA as-4, 35,1% dos dados possuem erros menores que 5%, enquanto que na RNA al-1, esse 

valor decresce para 28,1%. Essas diferenças indicam que a RNA as-4 apresenta uma maior 

capacidade de predição, no entanto a equação gerada por esse modelo também é mais 

complexa. 

Quando se verifica o percentual de dados que apresentam erros menores que 15%, 

obtém-se, para a RNA al-1, o valor de 66,7% e, para a RNA 2, 75,4%. 

Conclui-se então que ambas as redes obtidas apresentam maior capacidade de predição 

do módulo de elasticidade de concretos contendo RCD que o modelo de regressão múltipla.  

 

4.1.3 Resistência à tração na flexão 

 

Conforme indicado no trabalho de Leite (2001), para o ensaio da resistência à tração 

na flexão, em função da existência de apenas um ou dois resultados por traço, para essa 

propriedade não houve fase de treinamento e validação, sendo obtida apenas uma RNA com 

treinamento, utilizando-se os 46 dados obtidos. 

A Tabela 12 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos de 

treinamento LM e RP. Obteve-se um valor de R² (0,597) imediatamente superior ao obtido 

pelo modelo de regressa múltipla (0,549), quando se utilizaram um neurônio, a função linear 

na camada oculta e o algoritmo LM ou RP. O maior valor de R² (0,710) foi obtido, quando se 

utilizaram 6 neurônios, a função tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo LM ou 

RP. 

 

Tabela 12 Maiores valores de R² para RNA obtidas para resistência à tração na flexão  

n 
Função linear Função sigmoidal Função tangente hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP 

1 0,597 0,597 0,637 0,634 0,637 0,634 
2 0,597 0,597 0,667 0,664 0,669 0,662 
3 0,597 0,597 0,695 0,676 0,685 0,694 
4 0,597 0,597 0,709 0,691 0,707 0,706 
5 0,597 0,597 0,709 0,708 0,709 0,709 
6 0,597 0,597 0,709 0,709 0,710 0,710 
7 0,597 0,597 0,710 0,709 0,710 0,710 
n = Nº de neurônios na camada oculta 
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Conforme se observa na Tabela 12 e no gráfico de desempenho (Figura 62, 

APÊNDICE A), os valores de R² obtidos são inferiores a 0,75, de forma que não se deve 

utilizar como modelo para a propriedade de resistência à tração na flexão. 

 

4.1.4 Resistência à tração por compressão diametral 

 

Na modelagem das RNA, inicialmente se optou por seguir o procedimento de Leite 

(2001), sendo que, diferentemente desse, também se consideraram os traços de referência. Em 

vista disso, utilizaram-se 60 dados na modelagem das RNA, dos quais 40 (66,7%) foram 

utilizados no treinamento da RNA e 20 (33,3%) na validação dos resultados.  

A Tabela 13 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos de 

treinamento LM e RP. Para essas modelagens, não se obteve um valor de R² maior que o valor 

obtido na análise de regressão múltipla (0,843). Sendo assim, modelou-se outra RNA, na qual 

todos os resultados experimentais da resistência à tração por compressão diametral foram 

utilizados na fase de treinamento, sem haver a fase de validação dos resultados. Obteve-se um 

valor de R² imediatamente superior ao obtido pelo modelo de regressão múltipla (0,843), 

quando se utilizaram 2 neurônios na camada oculta. Com a função sigmoidal ou a função 

tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo RP, obteve-se um valor de R² igual a 

0,850. O maior valor de R² (0,857) foi obtido, quando se utilizaram 5 neurônios, a função 

sigmoidal ou a função tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo LM ou RP. 

 

Tabela 13 Maiores valores de R² para RNA obtidas para resistência à tração por compressão 
diametral 

 RNA 1  RNA 2 

n 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP 

1 0,754 0,754 0,719 0,766 0,719 0,766 0,810 0,810 0,811 0,811 0,811 0,811 
2 0,754 0,754 0,803 0,803 0,804 0,803 0,810 0,810 0,844 0,850 0,844 0,850 
3 0,754 0,754 0,809 0,806 0,809 0,803 0,810 0,810 0,854 0,846 0,853 0,852 
4 0,754 0,754 0,808 0,805 0,808 0,808 0,810 0,810 0,855 0,855 0,855 0,853 
5 0,754 0,754 0,810 0,808 0,809 0,808 0,810 0,810 0,857 0,857 0,857 0,856 
6 0,754 0,754 0,810 0,808 0,810 0,807 0,810 0,810 0,857 0,857 0,857 0,857 
7 0,754 0,754 0,810 0,810 0,810 0,810 0,810 0,810 0,857 0,857 0,857 0,857 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Conforme se observa na Tabela 14, a RNA 2bs-2 e a RNA 2bs-5 são as redes que 

apresentam o menor erro médio, sendo portanto adotadas neste trabalho para a predição da 
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resistência à tração por compressão diametral de concretos contendo RCD. Com base nesses 

modelos foram obtidas a Equação (29) e a Equação (30), respectivamente. 

 

Tabela 14 Valores do Erro médio das RNA (%) 
 RNA 2bs-2 RNA 2bt-2 RNA 2as-5 RNA 2bs-5 RNA 2at-5 

Erro médio 9,58441 9,58513 9,43054 9,40193 9,45616 

 

TC = - 
1,6201

e(k1) + 1 + 
1,0675
e(k2)

 + 3,9771 

onde: 
k1 = -0,0155*PAG - 0,0053*PAM - 14,4497*FAC + 6,8443 
k2 = 0,0956*PAG - 0,1190*PAM + 44,4100*FAC - 31,4327 

(29) 

 
 

TC = - 
1,2330

e(k1) + 1 - 
1,5566
e(k2)  + 

0,9050
e(k3)  - 

0,3529
e(k4)  + 

1,3664
e(k5)  + 4,1288 

onde: 
k1 = 0,0215*PAG + 0,0554*PAM - 24,9594*FAC + 16,1853 
k2 = 0,0380*PAG + 0,0406*PAM - 8,5071*FAC - 0,4971 
k3 = 0,2424*PAG + 0,2257*PAM + 24,2708*FAC - 44,0659 
k4 = -35,1591*PAG + 14,9641*PAM - 201,4357*FAC + 1131,3043 
k5 = 0,0377*PAG + 0,0685*PAM + 10,3129*FAC - 5,5965 

(30) 

 

Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 
O modelo de regressão múltipla ponderada dos resultados da resistência à tração por 

compressão diametral de concretos contendo RCD, obtido por Leite (2001), é definido pela 

Equação (31). 

 

TC = 1,721 + 
1,431
FAC  + 0,697*PAM - 

0,494*PAM
FAC  - 

0,099*PAG
FAC  

(31) 

 

Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 

Esse modelo é caracterizado por um R² igual a 0,843, que representa uma redução de 

apenas 0,8% e 1,7%, respectivamente, em relação aos valores obtidos nos modelos de RNA, 

quais sejam, 0,850 e 0,857, que podem ser observados na Figura 63 (APÊNDICE A). O 

acréscimo no valor de R² da RNA 2bs-5 comparada à RNA 2bs-2 é de 0,8%. 

O histograma dos erros obtidos da comparação entre os resultados experimentais e os 

resultados gerados pelas RNA, Figura 23, demonstra que: (i) tanto o modelo de RNA 2bs-2 

quanto o modelo de RNA 2bs-5 apresentam 40% dos dados com erros menores que 5%, (ii) 
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aproximadamente 65% dos dados têm erros menores que 10% e (iii) aproximadamente 80% 

dos dados têm erros menores que 15%. 
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Figura 23 Histograma de erros para a resistência à tração por compressão diametral. 
 

Conclui-se então que ambas as redes obtidas apresentam maior capacidade de predição 

da resistência à tração por compressão diametral de concretos contendo RCD que o modelo de 

regressão múltipla, porém tanto as equações obtidas pelas RNA quanto pelo modelo de 

regressão apresentam valores de R² inferiores a 95%. As duas RNA apresentam resultados 

muito semelhantes, podendo-se adotar qualquer uma dessas para a predição da resistência à 

tração por compressão diametral, sendo que a equação obtida no modelo de RNA 2bs-5 é 

mais complexa que a equação da RNA 2bs-2. 

 
4.1.5 Resistência à compressão 

 

Na análise da resistência à compressão, utilizaram-se 479 dados na modelagem das 

RNA, dos quais 399 (83,3%) foram utilizados no treinamento da RNA e 80 (16,7%) para a 

validação dos resultados.  

A Tabela 15 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos LM e RP. 

Para essa modelagem, obteve-se o maior valor de R² (0,938), quando se utilizaram 8 

neurônios, a função sigmoidal ou a função tangente hiperbólica na camada oculta e o 

algoritmo LM. No entanto, obteve-se um valor de R² (0,925) imediatamente superior ao 

obtido no modelo de regressão múltipla (0,919), quando se utilizaram 3 neurônios na camada 

oculta, a função tangente hiperbólica e o algoritmo de RP. Adotou-se a RNA que apresentou 
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R² igual a 0,925, tendo em vista que, aumentando-se 5 neurônios, o acréscimo no R² seria de 

1,4%, e esse aumento acarretaria em uma equação com um maior número de parcelas, 

tornando-a mais complexa. 

Modelou-se, também, outra RNA, na qual todos os resultados experimentais da 

resistência à compressão foram utilizados na fase de treinamento, sem haver a fase de 

validação dos resultados. O maior valor de R² (0,947) foi obtido quando se utilizaram 8 

neurônios, a função tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo de treinamento de 

LM. Como o valor de R² com 2 neurônios representa um acréscimo de 1,2% em relação à 

RNA bt-3, optou-se por apresentar os resultados da RNA que proporcionou o maior R² 

(0,947). 

 

Tabela 15 Maiores valores de R² para RNA obtidas para resistência à compressão 
 RNA 1 RNA 2 

n 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP 

1 0,858 0,858 0,862 0,862 0,862 0,862 0,869 0,869 0,874 0,874 0,874 0,874 
2 0,858 0,858 0,902 0,899 0,902 0,899 0,869 0,869 0,913 0,909 0,913 0,911 
3 0,858 0,858 0,920 0,924 0,920 0,925 0,869 0,869 0,936 0,934 0,927 0,935 
4 0,858 0,858 0,931 0,934 0,936 0,933 0,869 0,869 0,944 0,941 0,944 0,941 
5 0,858 0,858 0,936 0,934 0,936 0,935 0,869 0,869 0,945 0,941 0,944 0,942 
6 0,858 0,858 0,937 0,933 0,937 0,935 0,869 0,869 0,946 0,943 0,945 0,942 
7 0,858 0,858 0,937 0,936 0,937 0,935 0,869 0,869 0,945 0,945 0,946 0,945 
8 0,858 0,858 0,938 0,936 0,938 0,936 0,869 0,869 0,946 0,945 0,947 0,945 
9 0,858 0,858 0,938 0,937 0,938 0,937 0,869 0,869 0,947 0,946 0,947 0,945 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Com os modelos de RNA 1bt-3 e RNA 2at-8, foram obtidas as Equações (32) e (33), 

respectivamente: 

 
FC = 19,5965*tgh(k1) - 14,4811*tgh(k2) - 5,0285*tgh(k3) + 18,0247  
onde: 
k1 = 0,0037*PAG - 0,0003*PAM + 1,1803*FAC + 0,0344*IDE - 0,5141 
k2 = 0,0088*PAG - 0,0017*PAM + 10,0260*FAC + 0,0014*IDE - 4,4722 
k3 = 0,0376*PAG - 0,0439*PAM + 22,7659*FAC - 0,0046*IDE - 15,8493 

(32) 

 
 
FC = 1745,8794*tgh(k1) - 714,5299*tgh(k2) + 730,6475*tgh(k3) + 1677,0822*tgh(k4) - 
20,8211*tgh(k5) - 1,0713*tgh(k6) - 1231,8906*tgh(k7) - 1,2470*tgh(k8) + 1170,7461 
onde: 
k1 = 0,0013*PAG - 0,0001*PAM + 0,5932*FAC + 0,0612*IDE + 2,4185 
k2 = 0,0747*PAG + 0,0429*PAM - 4,7040*FAC + 0,0000*IDE - 5,3740 
k3 = 0,0695*PAG + 0,0405*PAM - 4,6660*FAC + 0,0001*IDE - 4,9156 
k4 = 0,0004*PAG - 0,0018*PAM - 2,7806*FAC + 0,0022*IDE - 1,2429 

(33) 
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k5 = 0,0134*PAG + 0,0154*PAM - 12,1955*FAC + 0,0093*IDE + 3,3457 
k6 = 0,5302*PAG - 1,6724*PAM - 22,4386*FAC - 1,5510*IDE + 157,8624 
k7 = 0,0228*PAG - 0,0241*PAM + 0,8395*FAC - 0,0035*IDE + 4,1135 
k8 = 0,2773*PAG + 0,0988*PAM - 23,5041*FAC - 0,2069*IDE + 19,5742 
 

Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 
O modelo de regressão múltipla ponderada dos resultados da resistência à compressão 

de concretos contendo RCD, obtido por Leite (2001), é definido pela Equação (34): 

 

FC = 7,104 + 
15,594
FAC  + 4,531*PAG + 1,178*PAM + 4,450*IDE -  

5,149*PAG
FAC  + 

 

+ 
0,923*IDE

FAC  + 0,502*PAM*IDE -  
0,970*PAG*IDE

FAC  

(34) 

 

Esse modelo é caracterizado por um R² igual a 0,919. Percebe-se então que o modelo 

de RNA apresenta um aumento de apenas 0,65% a 3% em relação ao modelo de regressão 

múltipla, uma vez que os valores de R² obtidos pelas RNA adotadas foram 0,925 e 0,947 

(Figura 64, APÊNCICE A). 

Vale salientar que Leite (2001) utilizou uma técnica para a consideração dos 

resultados, de forma que os pontos escolhidos obedeceram a uma distribuição que permite a 

construção de modelos de comportamento bem mais estruturados, ou seja, alguns resultados 

muito dispersos foram desconsiderados na obtenção da Equação (34). Já neste estudo, esses 

resultados dispersos foram considerados, ampliando-se a faixa de valores do domínio. 

Ressalta-se, porém, que esse procedimento aumenta a incerteza, pois um desvio padrão 

elevado está associado a erros elevados. 

Além disso, todos os resultados experimentais utilizados por Leite (2001), para a 

obtenção da Equação (34), não foram utilizados na obtenção da Equação (32) deste trabalho, 

visto que se utilizou um percentual dos dados para o treinamento da rede e outro percentual 

para a validação dos resultados. Ainda assim, o modelo de RNA teve a capacidade de 

predição aumentada. 

Na fase de validação dos resultados, obteve-se o gráfico de desempenho da RNA 1bt-3 

adotada (Figura 65, APÊNDICE A), demonstrando grande capacidade de predição da RNA 

com valor de R² igual a 0,984. 

Da análise do histograma dos erros obtidos da comparação entre os resultados 

experimentais e os resultados gerados pelas RNA, Figura 24, observa-se que o modelo de 

RNA 1bt-3 apresenta 31,3% dos dados com erros menores que 5% e aproximadamente 80% 
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dos dados com erros menores que 15%, quando se comparam os valores experimentais com 

os valores obtidos pela RNA.  

Para a fase de validação dos resultados, o modelo de RNA 1bt-3 apresenta um 

acréscimo de 6% no valor do R² em relação ao valor obtido no treinamento, e, ainda, 41,3% 

dos dados apresentam erros menores que 5% e 97,5% dos dados apresentam erros menores 

que 15%. Esses resultados demonstram que a equação obtida no modelo de treinamento da 

RNA 1bt-3 representa bem o modelo de validação dos resultados. 

No modelo de RNA 2at-8, obteve-se um acréscimo no valor de R² de 2,3% em relação 

ao modelo de RNA 1bt-3 e, ainda, houve um aumento dos dados que apresentaram erros 

menores que 5% e 15% (49,1% e 88,7%, respectivamente) em relação ao modelo utilizado na 

RNA 1bt-3, indicando que a predição através da RNA 2at-8 é mais precisa que a da RNA 1bt-

3. 
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Figura 24 Histograma de erros para a resistência à compressão. 

 

Com a modelagem da RNA utilizada para a obtenção da Equação (33), houve um 

acréscimo no valor de R² e nos valores que apresentaram erros menores que 15% em relação à 

Equação (32). No entanto, a equação gerada por esse modelo acarretou em um número maior 

de parcelas, tornando a aplicação da mesma mais complexa. 

Os resultados obtidos permitem inferir que a RNA representa um forte potencial na 

predição da resistência à compressão de concretos contendo RCD, e, ainda, que a RNA 2at-8 

(mais complexa) apresenta uma maior correlação entre os parâmetros de entrada e o de saída 

que o modelo de RNA 1bt-3 (mais simples). 
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4.1.6 Resumo dos resultados obtidos 

 

Os resultados dos coeficientes de determinação imediatamente superiores aos obtidos 

no modelo de regressão múltipla de Leite (2001), para a predição de cada propriedade, com as 

respectivas configurações da RNA e as configurações para os maiores valores de R² estão 

apresentados na Tabela 16. 

 

Tabela 16 Valores de R² imediatamente superiores ao modelo de regressão múltipla e maiores 
valores de R² obtidos através das RNA 

Propriedade n Função Algoritmo 
R² 

(RNA) 
R² 

(Regressão) 
n Função Algoritmo 

Maior R² 
(RNA) 

MEF 1 Lin LM 0,988 0,983 3 Sig LM 0,994 
EC 1 Lin LM 0,830 0,782 4 Sig LM 0,907 
TC 2 Sig RP 0,850 0,843 5 Sig RP 0,857 
FC 3 Tgh RP 0,925 0,919 8 Tgh LM 0,947 

n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Observa-se que, para todas as propriedades, foram obtidos, através das RNA, valores 

de R² imediatamente superiores aos do modelo de regrssão múltipla. Verifica-se ainda que, 

para as propriedades de massa específica no estado fresco e módulo de elasticidade, foi 

possível obter esses valores de R² com a configuração mais simples de rede, ou seja, 

utilizando-se um neurônio na camada oculta, a função linear e o algoritmo de LM. Já para a 

propriedade de resistência à tração por compressão diametral e resistência à compressão aos 

3, 7, 28 e 91 dias, utilizou-se uma configuração de RNA mais complexa, com uma quantidade 

maior de neurônios na camada oculta e com a utilização de funções não-lineares. Uma maior 

complexidade na configuração das redes também é observada em todas as propriedades, 

quando se obtém o maior valor do coeficiente de determinação. 

Os resultados obtidos permitem inferir que as RNA apresentam enorme potencial para 

representar o problema de predição de propriedades de concreto com RCD, visto que há um 

aumento de até 29% no valor de R², em relação aos valores obtidos no modelo de regressão 

múltipla. 

 

4.2 TRABALHO DE CABRAL (2007) 

 

Cabral (2007) modelou o comportamento de duas propriedades mecânicas e de uma 

propriedade de durabilidade de concretos contendo RCD. Foram testadas a resistência à 
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compressão, o módulo de deformação, ambos aos 28 dias, e a retração por secagem, aos 56 e 

224 dias. 

Para definir o melhor intervalo de pontos para as variáveis de entrada, Cabral (2007) 

utilizou o projeto composto de segunda ordem, que tem como base um projeto fatorial 2k, 

adotando-se um projeto fatorial fracionado e os pontos centrais. 

Cinco níveis de cada variável foram escolhidos e combinados entre si, totalizando 50 

traços. Para a relação água/cimento, o melhor intervalo de pontos obtido foi: 0,40; 0,46; 0,60; 

0,74; 0,80. Para os percentuais de substituição de agregados naturais por agregados 

reciclados, definiram-se os seguintes valores: 0; 25%; 33%; 50% e 100%.  

Para a determinação da resistência à compressão, Cabral (2007) utilizou 4 corpos-de-

prova por traço. Já para a determinação das propriedades de módulo de elasticidade e de 

retração por secagem, a autora utilizou 2 corpos de prova. 

A seguir, apresentam-se os resultados das modelagens por RNA, utilizando-se os 

dados obtidos no trabalho de Cabral (2007) . 

 

4.2.1 Resistência à compressão 

 

Para a propriedade de resistência à compressão, foram considerados 198 dados para 

serem utilizados na modelagem das RNA, dos quais 148 (74,75%) foram utilizados no 

treinamento da RNA e 50 (25,25%) na validação dos resultados. Para todos os traços, 

utilizou-se o valor imediatamente inferior ao valor máximo para a validação dos resultados.  

A Tabela 17 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos LM e RP. 

Para essa modelagem, não se obteve valor de R² maior que 0,95. O maior valor de R² (0,945) 

foi obtido quando se utilizaram 5 neurônios, a função sigmoidal na camada oculta e o 

algoritmo LM (RNA 1as-5). Modelou-se outra RNA, na qual todos os resultados 

experimentais de resistência à compressão foram utilizados na fase de treinamento, sem haver 

a fase de validação dos resultados. Nessa, o maior valor de R² (0,953) foi obtido quando se 

utilizaram 5 neurônios, a função tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo LM 

(RNA 2at-5). Adotou-se a RNA 2at-5 para a predição da resistência à compressão aos 28 dias, 

obtendo-se a Equação (35). 
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Tabela 17 Maiores valores de R² para RNA obtidas para resistência à compressão aos 28 dias 
 RNA 1 RNA 2 

N 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP 

1 0,902 0,902 0,910 0,910 0,910 0,910 0,913 0,913 0,921 0,920 0,921 0,921 
2 0,902 0,902 0,926 0,926 0,926 0,926 0,913 0,913 0,937 0,937 0,937 0,937 
3 0,902 0,902 0,937 0,936 0,935 0,936 0,913 0,913 0,946 0,943 0,943 0,942 
4 0,902 0,902 0,942 0,937 0,943 0,937 0,913 0,913 0,950 0,946 0,952 0,950 
5 0,902 0,902 0,945 0,943 0,944 0,943 0,913 0,913 0,952 0,951 0,953 0,951 
6 0,902 0,902 0,945 0,943 0,945 0,943 0,913 0,913 0,953 0,952 0,953 0,952 
7 0,902 0,902 0,945 0,944 0,945 0,944 0,913 0,913 0,953 0,952 0,953 0,952 
8 0,902 0,902 0,945 0,944 0,945 0,944 0,913 0,913 0,953 0,953 0,953 0,953 
9 0,902 0,902 0,945 0,945 0,945 0,945 0,913 0,913 0,953 0,953 0,953 0,953 

10 0,902 0,902 0,945 0,945 0,945 0,945 0,913 0,913 0,953 0,953 0,953 0,953 
11 0,902 0,902 0,945 0,945 0,945 0,945 0,913 0,913 0,953 0,953 0,953 0,953 
12 0,902 0,902 0,945 0,945 0,945 0,945 0,913 0,913 0,953 0,953 0,953 0,953 
13 0,902 0,902 0,945 0,945 0,945 0,945 0,913 0,913 0,953 0,953 0,953 0,953 
14 0,902 0,902 0,945 0,945 0,945 0,945 0,913 0,913 0,953 0,953 0,953 0,953 
15 0,902 0,902 0,945 0,945 0,945 0,945 0,913 0,913 0,953 0,953 0,953 0,953 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

FC = -2,1687*tgh(k1) - 5,0079*tgh(k2) + 3,7170*tgh(k3) - 4,2322*tgh(k4) - 
3,8429*tgh(k5) + 28,1373 
onde: 
k1 = 7,446*FAC - 0,0502*RCG + 0,0556*RVG + 0,0423*RAG - 0,1101*RCM - 
0,0995*RVM - 0,0237*RAM - 5,0146 
k2 = 58,1510 *FAC +0,00733*RCG - 0,0050*RVG - 0,0063*RAG + 0,0029*RCM - 
0,0220*RVM + 0,0042*RAM - 40,8864 
k3 = 9,9667*FAC - 0,0460*RCG - 0,0410*RVG - 0,0273*RAG - 0,0310*RCM - 
0,0273*RVM - 0,0493*RAM + 0,7675 
k4 = 45,6528*FAC - 0,0686*RCG - 0,0550*RVG - 0,0510*RAG - 0,1136*RCM - 
0,0150*RVM + 0,0935*RAM - 14,4773 
k5 = 20,7632*FAC + 0,0590*RCG + 0,0843*RVG + 0,0789*RAG - 0,00107*RCM - 
0,0484*RVM - 0,0550*RAM - 12,2533 

(35) 

 

Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 

Observa-se que o R² da Equação (35), com valor igual a 0,953 (Tabela 17 e Figura 66 

– APÊNDICE B) apresenta uma variação de 4,7% quando comparado ao valor 0,945 da RNA 

1as-5 (Tabela 17). Com base no histograma dos erros, obtidos da comparação entre os 

resultados experimentais e os resultados gerados pelas RNA (Figura 25), nota-se que 47,5% 

dos dados apresentam erros menores que 5%, considerando-se  os dados divididos em 

treinamento e validação. Observa-se ainda que 90% dos dados apresentam erros menores que 

15%, o que indica um resultado que pode ser considerado satisfatório. Além disso, há uma 
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tendência a valores de frequências iguais a zero, a partir do intervalo de erros entre 20% e 

25%, demonstrando a capacidade de predição da RNA. 
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Figura 25 Histograma de erros para a resistência à compressão. 
 

4.2.2 Módulo de elasticidade 

 

Para treinar a RNA do módulo de elasticidade foram utilizados 98 resultados. Em 

função da existência de apenas um par de resultados por traço avaliado por Cabral (2007), 

para essa propriedade não houve fase de treinamento e validação, foi obtida uma RNA com 

treinamento, apenas.  

A Tabela 18 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos LM e RP. 

Obteve-se um valor de R² (0,968) imediatamente superior a 0,95, quando se utilizaram um 

neurônio, a função sigmoidal ou a função tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo 

LM. O maior valor de R² (0,989) foi obtido quando se utilizaram 5 neurônios, a função 

sigmoidal ou a função tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo LM. 
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Tabela 18 Maiores valores de R² para RNA obtidas para módulo de elasticidade 

n 
Função linear Função sigmoidal Função tangente hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP 

1 0,943 0,943 0,968 0,967 0,968 0,964 
2 0,943 0,943 0,979 0,978 0,979 0,978 
3 0,943 0,943 0,985 0,983 0,985 0,983 
4 0,943 0,943 0,988 0,986 0,987 0,985 
5 0,943 0,943 0,989 0,986 0,989 0,986 
6 0,943 0,943 0,989 0,988 0,989 0,988 
7 0,943 0,943 0,989 0,988 0,989 0,989 
8 0,943 0,943 0,989 0,989 0,989 0,989 
9 0,943 0,943 0,989 0,989 0,989 0,989 

10 0,943 0,943 0,989 0,989 0,989 0,989 
11 0,943 0,943 0,989 0,989 0,989 0,989 
12 0,943 0,943 0,989 0,989 0,989 0,989 
13 0,943 0,943 0,989 0,989 0,989 0,989 
14 0,943 0,943 0,989 0,989 0,989 0,989 
15 0,943 0,943 0,989 0,989 0,989 0,989 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Da observação da Tabela 19, adotaram-se a RNA at-1 e a RNA at-5 para a predição do 

módulo de elasticidade de concretos contendo RCD, resultando-se na Equação (36) e na 

Equação (37), respectivamente. 

 

Tabela 19 Valores do Erro médio das RNA (%) 
 RNA as-1 RNA at-1 RNA as-5 RNA at-5 

Erro médio 4,84933 4,84931 2,66361 2,65138 
 

EC = -18536,5293*tgh(k1) + 18344,2074  
onde: 
k1 = 0,9005*FAC + 0,0014*RCG + 0,0053*RVG + 0,0034*RAG + 0,0016*RCM + 
+ 0,0012*RVM + 0,0023*RAM + 3,2248 

(36) 

 

EC = 2,4818*tgh(k1) + 7,9251*tgh(k2) - 0,8271*tgh(k3) - 32,8925*tgh(k4) + 
17,9771*tgh(k5) + 14,4707 
onde: 
k1 = 0,8492*FAC - 0,0111*RCG - 0,0184*RVG + 0,0157*RAG - 0,0068*RCM - 
0,0148*RVM + 0,0183*RAM + 0,7325 
k2 = 8,8133 *FAC - 0,0170*RCG - 0,0172*RVG - 0,0125*RAG - 0,0081*RCM - 
0,0190*RVM -0,0040*RAM - 2,6300 
k3 = 1,7027*FAC - 0,1247*RCG + 0,1840*RVG - 0,0510*RAG - 0,0616*RCM - 
0,0401*RVM + 0,0579*RAM - 2,8534 
k4 = 4,4951*FAC - 0,0055*RCG + 0,0030*RVG + 0,0104*RAG - 0,0049*RCM - 
0,0065*RVM + 0,0046*RAM - 2,9037 
k5 = 4,9705*FAC - 0,0106*RCG + 0,0058*RVG + 0,0178*RAG - 0,0119*RCM - 
0,0099*RVM + 0,0037*RAM - 3,2683 

(37) 

 

Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 
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Apesar dos valores de R² das duas equações obtidas serem próximos (0,968 e 0,989, 

Tabela 19 e Figura 67), apresentando uma variação de 2,1%, observa-se que, na análise do 

histograma (Figura 26), os erros menores que 5% ocorrem com 56% dos dados para a RNA 

at-1 e com 87% dos dados para a RNA at-5. Essa diferença de 31% pode ser considerada 

significativa, indicando que a RNA at-5 apresenta uma maior capacidade de predição. No 

entanto, as duas redes apresentam aproximadamente 100% dos dados com erros menores que 

15%, demonstrando que os modelos de RNA estão bem representados para predizer módulo 

de elasticidade. 
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Figura 26 Histogramas de erros para o módulo de elasticidade. 

 

Vale salientar que, como a predição através da RNA at-1 utilizou apenas um neurônio 

na camada oculta, a equação obtida foi menos complexa que a equação da RNA at-5, que 

utilizou 5 neurônios, mostrando que a aplicação da equação da RNA at-1 é mais simples e 

rápida. 

 

4.2.3 Retração por secagem 

 

Para a propriedade de retração por secagem, modelaram-se duas redes neurais 

artificiais, uma para a idade de 56 dias e outra para a idade de 224 dias. Para as duas redes, 

houve apenas a etapa de treinamento, pois também nesse caso havia apenas um par de 

resultados por traço. Para treinar a RNA da retração por secagem aos 56 dias, foram utilizados 

96 resultados e para a retração por secagem aos 224 dias, 99 resultados. 
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A Tabela 20 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos LM e RP, 

para a predição da retração por secagem aos 56 e 224 dias. Obteve-se o maior valor de R², 

quando se utilizaram 6 neurônios, a função sigmoidal ou a função tangente hiperbólica na 

camada oculta e o algoritmo LM, tanto para retração aos 56 dias quanto para os 224 dias. No 

entanto, para a retração por secagem aos 224 dias, obteve-se um valor de R² (0,952) 

imediatamente superior a 0,95, quando se utilizaram 5 neurônios, a função sigmoidal ou a 

função tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo LM.  

 

Tabela 20 Maiores valores de R² para RNA obtidas para retração por secagem 

n 

56 dias 224 dias 

Função linear 
Função 

sigmoidal 
Função 
tangente 

hiperbólica 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP 

1 0,567 0,567 0,716 0,676 0,692 0,684 0,645 0,645 0,648 0,648 0,648 0,645 
2 0,567 0,567 0,826 0,844 0,857 0,843 0,645 0,645 0,841 0,813 0,836 0,830 
3 0,567 0,567 0,875 0,875 0,875 0,875 0,645 0,645 0,891 0,868 0,871 0,884 
4 0,567 0,567 0,887 0,887 0,886 0,883 0,645 0,645 0,922 0,900 0,938 0,913 
5 0,567 0,567 0,899 0,895 0,899 0,887 0,645 0,645 0,952 0,939 0,952 0,933 
6 0,567 0,567 0,900 0,899 0,900 0,893 0,645 0,645 0,954 0,947 0,954 0,950 
7 0,567 0,567 0,900 0,899 0,900 0,898 0,645 0,645 0,954 0,951 0,954 0,948 
8 0,567 0,567 0,900 0,900 0,900 0,899 0,645 0,645 0,954 0,952 0,954 0,952 
9 0,567 0,567 0,900 0,900 0,900 0,900 0,645 0,645 0,954 0,954 0,954 0,952 

10 0,567 0,567 0,900 0,899 0,900 0,900 0,645 0,645 0,954 0,953 0,954 0,953 
11 0,567 0,567 0,900 0,900 0,900 0,900 0,645 0,645 0,954 0,954 0,954 0,953 
12 0,567 0,567 0,900 0,900 0,900 0,900 0,645 0,645 0,954 0,954 0,954 0,954 
13 0,567 0,567 0,900 0,900 0,900 0,900 0,645 0,645 0,954 0,954 0,954 0,953 
14 0,567 0,567 0,900 0,900 0,900 0,900 0,645 0,645 0,954 0,954 0,954 0,954 
15 0,567 0,567 0,900 0,900 0,900 0,900 0,645 0,645 0,954 0,954 0,954 0,954 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Para a retração por secagem aos 224 dias, adotou-se a RNA que apresentou R² igual a 

0,952, tendo em vista que, aumentando-se um neurônio, o acréscimo no R² foi de apenas 

0,21%. 

Após análise dos erros, apresentados na Tabela 21, a RNA at-6 e a RNA as-5 foram 

adotadas neste trabalho para a predição da retração por secagem, aos 56 dias e aos 224 dias, 

respectivamente, de concretos contendo RCD. Com base nesses modelos, obteve-se a 

Equação (38) e a Equação (39). 
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Tabela 21 Valores do Erro médio das RNA (%) 
 56 dias 224 dias 
 RNA as-6 RNA at-6 RNA as-5 RNA at-5 

Erro médio 15,48027 15,47159 6,07819 6,19749 

 
RSEC56 = -0,1712*tgh(k1) - 0,1983*tgh(k2) + 0,1889*tgh(k3) + 0,1809*tgh(k4) + 
0,1426*tgh(k5) - 0,2466*tgh(k6) - 0,3657 
onde: 
k1 = 10,6475*FAC + 0,0027*RCG + 0,1468*RVG - 0,0147*RAG + 0,0445*RCM - 
0,0486*RVM + 0,0350*RAM - 6,7426 
k2 = 32,5791*FAC - 0,0120*RCG + 0,0990*RVG - 0,1445*RAG + 0,0040*RCM - 
0,0145*RVM - 0,0396*RAM - 21,315 
k3 = 24,2609*FAC - 0,7454*RCG - 0,3600*RVG - 0,2328*RAG - 0,0951*RCM + 
0,2470*RVM + 0,2457*RAM + 13,224 
k4 = 14,120*FAC + 0,7299*RCG + 0,2517*RVG - 0,1723*RAG - 0,0351*RCM + 
0,0214*RVM - 0,5584*RAM - 6,1069 
k5 = 126,3010*FAC + 0,4087*RCG - 0,4267*RVG - 0,0204*RAG - 0,2194*RCM + 
0,2163*RVM + 0,1769*RAM - 109,3960 
k6 = 4,900*FAC - 0,1961*RCG - 0,2250*RVG - 0,1687*RAG - 0,0491*RCM + 
0,0286*RVM - 0,0149*RAM + 19,0385 

(38) 

 

RSEC224 = - 
31,5511
e(k1) + 1 + 

1,5982
e(k2)  + 

1,8889
e(k3)  - 

1,3181
e(k4)  + 

2,0070
e(k5)  - 3,1740 

onde: 
k1 = 1,9610*FAC + 0,0038*RCG + 0,0055*RVG - 0,0244*RAG + 0,0106*RCM + 
0,0311*RVM + 0,0131*RAM + 2,9455 
k2 = 25,1735*FAC - 0,1134*RCG - 0,0711*RVG - 0,0513*RAG + 0,0845*RCM + 
0,0389*RVM + 0,0132*RAM - 13,8126 
k3 = 1,1727*FAC + 0,1884*RCG - 0,1742*RVG - 0,0806*RAG + 0,0172*RCM - 
-0,0953*RVM + 0,0203*RAM - 1,3828 
k4 = 46,5007*FAC + 0,6343*RCG + 0,7760*RVG + 0,6003*RAG - 0,5340*RCM - 
0,7797*RVM - 0,8525*RAM - 30,5673 
k5 = -4,7756*FAC + 0,0236*RCG + 0,2348*RVG + 0,0402*RAG - 0,0676*RCM + 
0,0381*RVM - 0,0130*RAM - 2,6891 

(39) 

 

Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 

Apesar do R² apresentar um valor relativamente alto, iguais a 0,9 e 0,952 (Figura 68– 

APÊNDICE B), esse valor não retrata os resultados obtidos com o histograma de erros 

(Figura 26), para a retração por secagem aos 56 dias. Isso aconteceu, pois existem pontos do 

gráfico do desempenho da rede que se encontram afastados da reta inclinada a 45º, porém 

simétricos. E quando os mesmos são simétricos, a reta aproxima-se de 45º, que seria a 

situação ideal. Logo, para se realizar uma predição adequada, os pontos deveriam se encontrar 

mais próximos da reta de 45º e ao longo desta. 
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Figura 27 Histogramas de erros para a retração por secagem 

 

Para a retração por secagem aos 56 dias, observa-se que apenas 33% dos dados 

apresentam erros menores que 5%. Além disso, 66% dos dados apresentam erros menores que 

15%, quando se comparam os resultados experimentais com os resultados obtidos pela RNA. 

Para a retração por secagem aos 224 dias, observa-se que 59% dos dados apresentam 

erros menores que 5%, quando se comparam os valores experimentais com os valores obtidos 

pela RNA. Além disso, aproximadamente 96% dos dados apresentam erros menores que 25. 

Os resultados obtidos permitem inferir que o modelo obtido para a retração por 

secagem aos 224 dias apresenta maior capacidade de predição que o modelo para a retração 

aos 56 dias. 

 

4.2.4 Resumo dos resultados obtidos 

 

Na Tabela 22 apresenta-se o resumo dos resultados de R² obtidos para cada 

propriedade analisada, com a respectiva configuração de RNA. 

 

Tabela 22 Valores de R² imediatamente superiores ao modelo de regressão múltipla e maiores 
valores de R² obtidos através das RNA 

Propriedade n Função Algoritmo 
R² > 0,95 

(RNA) 
n Função Algoritmo 

Maior R²  
(RNA) 

FC 5 Tgh LM 0,953 5 Tgh LM 0,953 
EC 1 Tgh LM 0,968 5 Tgh LM 0,989 

RSC56 - - - - 6 Tgh LM 0,900 
RSC224 5 Sig LM 0,952 6 Sig LM 0,954 

n = Nº de neurônios na camada oculta 
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Analisando-se os resultados da tabela, verifica-se que, à exceção da propriedade de 

retração por secagem aos 56 dias, foram obtidos valores de R² superiores a 0,95, com 

configurações envolvendo 1 a 5 neurônios na camada oculta, funções não-lineares e o 

algoritmo LM. 

Os resultados obtidos demonstram que as RNA apresentam grande potencial para 

predizer propriedades de concreto com RCD. 

 

4.3 TRABALHO DE VIEIRA (2003) 

 

Vieira (2003) modelou o comportamento da propriedade mecânica de resistência à 

compressão aos 28 dias de concretos contendo RCD. 

Para definir o melhor intervalo de pontos para as variáveis de entrada, Vieira (2003) 

utilizou o projeto estatístico fatorial cruzado. Três níveis de cada variável foram escolhidos e 

combinados entre si, totalizando 27 traços. Para a relação água/cimento, o melhor intervalo de 

pontos obtido foi: 0,40; 0,60 e 0,80. Para os percentuais de substituição de agregados naturais 

por agregados reciclados, definiram-se os seguintes valores: 0; 50% e 100%.  

Para a determinação da resistência à compressão, Vieira (2003) utilizou 3 corpos de 

prova por traço, para o projeto fracionado, e 2 corpos-de-prova por traço, para o projeto 

completo. Sendo assim, alguns traços apresentaram 5 resultados de resistência à compressão, 

e outros apresentaram 2 resultados. 

A seguir, apresentam-se os resultados das modelagens por RNA, utilizando-se os 

dados obtidos no trabalho de Vieira (2003).  

 

4.3.1 Resistência à compressão 

 

Para treinar a RNA da resistência à compressão, foram utilizados 81 resultados. Em 

função da existência de apenas um par de resultados para alguns traços avaliados por Vieira 

(2003), para essa propriedade não houve fase de treinamento e validação, foi obtida uma RNA 

com treinamento, apenas. 

A Tabela 23 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos LM e RP. 

Obteve-se um valor de R² igual a 0,953, imediatamente superior a 0,95, quando se utilizaram 

4 neurônios, a função sigmoidal ou a função tangente hiperbólica na camada oculta e o 

algoritmo LM (RNA as-4). O maior valor de R² (0,957) foi obtido quando se utilizaram 6 

neurônios, a função sigmoidal na camada oculta e o algoritmo LM (RNA as-6). 
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Tabela 23 Maiores valores de R² para RNA obtidas para resistência à compressão  

n 
Função linear Função sigmoidal Função tangente hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP 

1 0,832 0,832 0,833 0,830 0,833 0,832 
2 0,832 0,832 0,898 0,874 0,913 0,913 
3 0,832 0,832 0,932 0,931 0,931 0,927 
4 0,832 0,832 0,953 0,950 0,953 0,949 
5 0,832 0,832 0,955 0,954 0,956 0,953 
6 0,832 0,832 0,957 0,956 0,956 0,956 
7 0,832 0,832 0,957 0,956 0,957 0,956 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Com base na observação da Tabela 23 e Tabela 24 e nos procedimentos estabelecidos 

na metodologia, escolheu-se a RNA as-4 e RNA as-6 para a predição da resistência à 

compressão de concretos contendo RCD. A Equação (40) e a Equação (41) descrevem esses 

modelos, respectivamente. 

 

Tabela 24 Valores do erro médio das RNA (%) 
 RNA as-4 RNA at-4 

Erro médio 9,12319 9,12319 

 

FC = 
23,7993
e(k1) + 1 + 

15,4301
e(k2)

 + 
15,1119

e(k3)
 - 

27,6643
e(k4)

 + 14,9434 

onde: 
k1 = -19,4703*FAC + 0,1611*PAG + 0,0738*PAM - 8,1786 
k2 = -1,6481*FAC - 0,0150*PAG - 0,6244*PAM + 32,3672 
k3 = 207,2613*FAC - 0,7820*PAG - 0,6679*PAM - 16,4818 
k4 = -10,8298*FAC + 0,0034*PAG - 0,0236*PAM + 6,1050 

(40) 

 

FC = 
2,8387

e(k1) + 1 - 
653,5578

e(k2)
 - 

704,2201
e(k3)

 - 
1330,6426

e(k4)
 - 

1281,7956
e(k5)

 + 
926,2575

e(k6)
 + 1098,1969 

onde: 
k1 = -109,7397*FAC + 0,6818*PAG - 0,4937*PAM + 32,5011 
k2 = 7,7936*FAC - 0,0053*PAG + 0,0141*PAM - 6,5187 
k3 = -7,2305*FAC + 0,0050*PAG - 0,0121*PAM + 6,0219 
k4 = -14,9631*FAC + 0,0586*PAG + 0,0719*PAM - 2,8176 
k5 = 15,4175*FAC - 0,0620*PAG - 0,0776*PAM + 3,2395 
k6 = -11,6902*FAC + 0,2316*PAG + 0,0123*PAM - 22,6913 

(41) 

 

Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 

Observa-se que o modelo de RNA as-6 apresentou um acréscimo de 0,73% no valor 

do R² em relação à RNA as-4 (Tabela 23 e Figura 69, APÊNDICE C). Além disso, da análise 

do histograma de erros da Figura 28, percebe-se que, para o modelo de RNA as-6, 53,1% dos 
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dados possuem erros menores que 5%, enquanto que na RNA as-4, esse valor decresce para 

43,2%. Essas diferenças indicam que a RNA as-6 apresenta uma maior capacidade de 

predição, sendo entretanto mais complexa a equação gerada por esse modelo. 
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Figura 28 Histograma de erros para a resistência à compressão. 
 

Ambas as redes apresentam 82,7% dos dados com erros menores que 15%. Esses 

resultados mostram que os modelos gerados podem ser considerados satisfatórios para a 

predição da resistência à compressão. 

 

4.3.2 Resumo dos resultados obtidos 

 

Na Tabela 25 são apresentadas as configurações de RNA tanto para o modelo que 

apresentou valor de R² imediatamente superior a 0,95 quanto para o modelo que apresentou o 

maior valore de R² para a propriedade de resistência à compressão aos 28 dias. 

 

Tabela 25 Valor de R² imediatamente superior a 0,95e maior valor de R² obtido através da RNA 

Propriedade n Função Algoritmo 
R² > 0,95 

(RNA) 
n Função Algoritmo 

Maior R² 
(RNA) 

FC 4 Sig LM 0,953 6 Sig LM 0,957 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Percebe-se que ambos os valores apresentados são aproximadamente iguais, no 

entanto o modelo obtido para o modelo com R² imediatamente superior a 0,95 é mais simples, 

pois a quantidade de neurônios na camada oculta é menor. Ambos os modelos foram obtidos 

com a utilização da função sigmoidal e do algoritmo LM. 
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Os resultados obtidos permitem inferir que as RNA apresentam grande potencial para 

representar o problema da predição da resistência à compressão de concreto com RCD, 

baseando-se no alto valor de R² obtido. 

 

4.4 TRABALHO DE LOVATO (2007) 

 

Com o objetivo de avaliar as propriedades físicas e mecânicas de concretos contendo 

RCD, Lovato (2007) utilizou o projeto fatorial fracionado, adotando-se o projeto composto de 

segunda ordem, que é a soma de um projeto 2k (tipo cubo), mais uma estrela e o ponto 

central. Nesse projeto, três níveis de cada variável foram escolhidos e combinados entre si, 

resultando em 15 traços para cada origem do resíduo - três cidades da Região Metropolitana 

de Porto Alegre, a saber: São Leopoldo, Porto Alegre e Novo Hamburgo, totalizando 45 

traços. Para a relação água/cimento, o melhor intervalo de pontos obtido foi: 0,50; 0,60 e 0,70. 

Para os percentuais de substituição, definiram-se os seguintes valores: 0; 50% e 100%.  

A seguir, apresentam-se os resultados das modelagens por RNA, utilizando-se esses 

dados.  

 

4.4.1 Massa específica 

 

Para treinar a RNA da massa específica, foram utilizados 15 resultados para cada 

cidade. Em função da existência de apenas um resultado por traço avaliado por Lovato 

(2007), para essa propriedade não houve fase de treinamento e validação, foi obtida uma RNA 

com treinamento, apenas. 

A Tabela 26 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos de 

treinamento de LM e RP, para a cidade de São Leopoldo. Obteve-se um valor de R² 

imediatamente superior a 0,95, quando se utilizaram 2 neurônios. Com a função tangente 

hiperbólica na camada oculta e o algoritmo RP, obteve-se um valor de R² igual a 0,995 (RNA 

at-2). E o maior valor de R² (1,000) foi obtido quando se utilizaram 3 neurônios, a função 

sigmoidal ou a função tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo LM, RNA as-3 e 

RNA at-3. 
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Tabela 26 Maiores valores de R² para RNA obtidas para massa específica, para a cidade de São 
Leopoldo  

n 
Função linear Função sigmoidal Função tangente hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP 

1 0,909 0,909 0,945 0,945 0,945 0,944 
2 0,909 0,909 0,945 0,993 0,995 0,994 
3 0,909 0,909 1,000 0,999 1,000 0,999 
4 0,909 0,909 1,000 1,000 1,000 1,000 
5 0,909 0,909 1,000 1,000 1,000 1,000 
6 0,909 0,909 1,000 1,000 1,000 1,000 
7 0,909 0,909 1,000 1,000 1,000 1,000 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Conforme se observa na Tabela 27, a RNA at-3, que utiliza a função tangente 

hiperbólica na camada oculta, é a rede que apresenta o menor valor de erro médio, e, por isso, 

as redes RNA at-2 e RNA at-3 foram adotadas neste trabalho para a predição da massa 

específica de concretos contendo RCD de São Leopoldo.  Essas redes são representadas pela 

Equação (42) e Equação (43), respectivamente. 

 

Tabela 27 Valores do erro médio das RNA (%) 
 RNA as-3 RNA at-3 

Erro médio 0,06980 0,06749 

 
ME = 22,9417*tgh(k1) - 22,9742*tgh(k2) + 2,2913 
onde: 
k1 = 4,5548*FAC + 0,0032*PAG + 0,0091*PAM - 2,8302 
k2 = 4,5630*FAC + 0,0033*PAG + 0,0092*PAM - 2,8415 
 

(42) 

 
ME = -0,2492*tgh(k1) + 0,3671*tgh(k2) - 5,6394*tgh(k3) + 7,6401 
onde: 
k1 = 0,6589*FAC + 0,1201*PAG + 0,0058*PAM - 0,4637 
k2 = 2,6576*FAC - 0,0715*PAG + 0,0112*PAM + 4,6222 
k3 = 0,3329*FAC - 0,0156*PAG + 0,0036*PAM + 2,7511 

(43) 

 

Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 

Os resultados de R² da RNA at-2 (0,995) e da RNA at-3 (1,000), vistos na Figura 70 

(APÊNDICE D) demonstram que os modelos apresentam alto ajuste aos dados, o que fica 

evidenciado a partir do histograma dos erros obtidos da comparação entre os resultados 

experimentais e os resultados gerados pelas redes (Figura 29).  
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Figura 29 Histograma de erros para a massa específica, para a cidade de São Leopoldo. 
 

O histograma dos erros demonstra que: (i) para os dois modelos, 100% dos dados 

apresentam erros menores que 5%, (ii) na RNA at-3, mais complexa, obteve-se um acréscimo 

no valor de R² de 0,5% em relação ao modelo de RNA at-2, mais simples, e, ainda, houve um 

aumento dos dados que apresentaram erros menores que 0,3% (100%) em relação ao modelo 

utilizado na RNA at-2 (73,3%). 

Os resultados obtidos permitem inferir que a RNA representa um forte potencial na 

predição da massa específica de concretos contendo RCD, e, ainda, que a RNA at-3 apresenta 

uma maior correlação entre os parâmetros de entrada e o de saída que o modelo de RNA at-2, 

apresentando também uma equação mais complexa. 

A Tabela 28 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos de 

treinamento LM e RP, para a cidade de Porto Alegre. Obteve-se um valor de R² (0,992) 

imediatamente superior a 0,95, quando se utilizaram 1 neurônio, a função linear na camada 

oculta e o algoritmo LM ou RP. E o maior valor de R² (1,000) foi obtido quando se utilizaram 

3 neurônios, a função sigmoidal ou a função tangente hiperbólica na camada oculta e o 

algoritmo de LM ou RP. 

 

 

 

 

 



85 
 

 

Tabela 28 Maiores valores de R² para RNA obtidas para massa específica, para a cidade de Porto 
Alegre 

n 
Função linear Função sigmoidal Função tangente hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP 

1 0,992 0,992 0,993 0,991 0,993 0,992 
2 0,992 0,992 0,999 0,998 0,999 0,999 
3 0,992 0,992 1,000 1,000 1,000 1,000 
4 0,992 0,992 1,000 1,000 1,000 1,000 
5 0,992 0,992 1,000 1,000 1,000 1,000 
6 0,992 0,992 1,000 1,000 1,000 1,000 
7 0,992 0,992 1,000 1,000 1,000 1,000 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Considerando o cálculo do erro médio, cujos resultados estão apresentados na Tabela 

29, foram adotadas as redes RNA al-1 e RNA bs-3 para predição da massa específica de 

concretos contendo RCD de Porto Alegre, cujos modelos são apresentados na Equação (44) e 

na Equação (45), respectivamente. 

 

Tabela 29 Valores do Erro médio das RNA (%) 
 RNA al-1 RNA bl-1 RNA as-3 RNA at-3 RNA bs-3 RNA bt-3 

Erro médio 0,60078 0,60078 0,00121 0,07002 0,00000 0,05056 

 
ME = -0,0910*FAC - 0,0026*PAG - 0,0013*PAM + 2,4554 (44) 

 
ME = 0,2729*tgh(k1) - 0,0954*tgh(k2) + 0,0317*tgh(k3) + 2,2231 
onde: 
k1 = 3,2704*FAC - 0,0138*PAG - 0,0102*PAM - 0,8728 
k2 = 22,0546*FAC - 0,0192*PAG - 0,0151*PAM - 11,2008 
k3 = 14,6116*FAC - 0,0363*PAG + 0,0253*PAM - 6,7030 

(45) 

 
Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 
A partir dos modelos de RNA, foi elaborado o histograma dos erros (Figura 30) 

obtidos da comparação entre os resultados experimentais e os resultados gerados pelas RNA, 

o que traduz a confiabilidade dos resultados para a RNA al-1 (R²=0,992) e para a RNA at-3 

(R²=1,000) (Figura 71, APÊNDICE D). 
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Figura 30 Histograma de erros para a massa específica, para a cidade de Porto Alegre. 

 

Observa-se que tanto o modelo de RNA al-1 quanto o modelo de RNA at-3 

apresentam 100% dos dados com erros menores que 5%, quando se comparam os valores 

experimentais com os valores obtidos pela RNA. O modelo de RNA at-3 apresenta, ainda, a 

convergência ideal, pois todos os dados não possuem diferenças entre os valores preditos e os 

valores experimentais, o que indica uma forte capacidade de predição.  

No modelo de RNA at-3, obteve-se um acréscimo no valor de R² de 0,8% em relação 

ao modelo de RNA al-1. E no modelo de RNA al-1 existem dados com erros entre 0% e 

1,5%, mostrando que o modelo de RNA al-1 também apresenta uma boa capacidade de 

predição, apresentando equação mais simples que a obtida no modelo de RNA at-3. 

A Tabela 30 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos de 

treinamento LM e RP, para a cidade de Novo Hamburgo. Obteve-se um valor de R² (0,979) 

imediatamente superior a 0,95, quando se utilizaram 1 neurônio, a função linear na camada 

oculta e o algoritmo de LM ou RP. E o maior valor de R² (1,000) foi obtido quando se 

utilizaram 2 neurônios, a função sigmoidal na camada oculta e o algoritmo LM. 
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Tabela 30 Maiores valores de R² para RNA obtidas para massa específica, para a cidade de Novo 
Hamburgo  

n 
Função linear Função sigmoidal Função tangente hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP 

1 0,979 0,979 0,992 0,991 0,992 0,991 
2 0,979 0,979 1,000 0,999 0,999 0,999 
3 0,979 0,979 1,000 1,000 1,000 1,000 
4 0,979 0,979 1,000 1,000 1,000 1,000 
5 0,979 0,979 1,000 1,000 1,000 1,000 
6 0,979 0,979 1,000 1,000 1,000 1,000 
7 0,979 0,979 1,000 1,000 1,000 1,000 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Em função dos resultados apresentados na Tabela 30 e na Tabela 31, foram escolhidos 

os modelos RNA al-1 e RNA as-2, representados pela Equação (46) e Equação (47), 

respectivamente, para predição da massa específica de concretos contendo RCD de Novo 

Hamburgo. 

 

Tabela 31 Valores do erro médio das RNA (%) 
 RNA al-1 RNA bl-1 

Erro médio 0,68284 0,68284 

 

ME = -0,0580*FAC - 0,0019*PAG - 0,0013*PAM + 2,4263 (46) 

 

ME = 
0,0561

e(k1) + 1 + 
11,4268

e(k2)
 + 1,9310 

 
onde: 
k1 = -336,5466*FAC + 0,0379*PAG - 0,6015*PAM + 228,5009 
k2 = 1,4444*FAC + 0,0086*PAG + 0,0069*PAM - 0,1107 

(47) 

 

Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 

Os modelos RNA al-1 e RNA as-2 apresentam coeficientes de determinação (R²) 

iguais a 0,979 e 1,000, respectivamente (Figura 72, APÊNDICE D), demonstrando a grande 

capacidade de predição dos resultados, o que pode ser confirmado pelo histograma de erros 

apresentado na Figura 31.  
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Figura 31 Histograma de erros para a massa específica, para a cidade de Novo Hamburgo. 
 

O histograma dos erros obtidos da comparação entre os resultados experimentais e os 

resultados gerados pelas RNA, Figura 31, demonstra que: (i) tanto o modelo de RNA al-1 

quanto o modelo de RNA as-2 apresentam 100% dos dados com erros menores que 5%, (ii) 

para a RNA as-2, 100% dos dados têm erros menores que 0,3%, demonstrando maior 

capacidade de predição que a RNA al-1, apesar da equação ser um pouco mais complexa. 

No modelo de RNA as-2, obteve-se um acréscimo no valor de R² de 2,1% em relação 

ao modelo de RNA al-1 e no modelo de RNA al-1 existem dados com erros entre 0% e 1,6%, 

mostrando que o modelo de RNA al-1 também apresenta uma boa capacidade de predição. 

Os resultados obtidos permitem inferir que a RNA representa um forte potencial na 

predição da massa específica de concretos contendo RCD, e, ainda, que a RNA as-2 apresenta 

uma maior correlação entre os parâmetros de entrada e o de saída, apresentando também uma 

equação mais complexa. 

 

4.4.2 Resistência à tração por compressão diametral 

 

Para treinar a RNA da resistência à tração por compressão diametral, foram utilizados 

30 resultados para cada cidade. Em função da existência de apenas um par de resultados por 

traço avaliado por Lovato (2007), para essa propriedade não houve fase de treinamento e 

validação, foi obtida uma RNA com treinamento, apenas. 

A Tabela 32 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos de 

treinamento de LM e RP, para a cidade de São Leopoldo. Obteve-se um valor de R² 
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imediatamente superior a 0,95, quando se utilizaram 3 neurônios. Com a função tangente 

hiperbólica na camada oculta e o algoritmo de LM , obteve-se um valor de R² igual a 0,960, 

que também é o maior valor de R² obtido na modelagem das RNA. Adotou-se esse modelo de 

RNA (RNA at-3) para a predição da resistência à tração por compressão diametral, para a 

cidade de São Leopoldo. 

 

Tabela 32 Maiores valores de R² para RNA obtidas para resistência à tração por compressão 
diametral, para a cidade de São Leopoldo  

N 
Função linear Função sigmoidal Função tangente hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP 

1 0,906 0,906 0,913 0,911 0,913 0,911 
2 0,906 0,906 0,942 0,944 0,942 0,944 
3 0,906 0,906 0,959 0,956 0,960 0,956 
4 0,906 0,906 0,960 0,959 0,959 0,960 
5 0,906 0,906 0,960 0,959 0,960 0,960 
6 0,906 0,906 0,960 0,960 0,960 0,960 
7 0,906 0,906 0,960 0,960 0,960 0,960 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Com o modelo de RNA adotado, foi obtida a Figura 73 (APÊNDICE D) e a Equação 

(48): 

 
TC = -0,5495*tgh(k1) - 0,9774*tgh(k2) + 0,4759*tgh(k3) + 2,0328 
onde: 
k1 = 20,6275*FAC + 0,0115*PAG - 0,0138*PAM - 11,4737 
k2 = 2,4125*FAC + 0,0265*PAG + 0,0165*PAM - 3,2794 
k3 = 280,3262*FAC + 0,6235*PAG + 0,0429*PAM - 200,2152 

(48) 

 

Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 

A Figura 32 mostra o histograma dos erros obtidos da comparação entre os resultados 

experimentais e os resultados gerados pela RNA. 
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Figura 32 Histograma de erros para a resistência à tração por compressão diametral, para a cidade de São 
Leopoldo. 

 

O modelo de RNA adotado apresenta 53,3% dos dados com erros menores que 5% e 

100% dos valores com erros menores que 30%, o que permite inferir que a RNA representa 

um forte potencial na predição da resistência à tração por compressão diametral de concretos 

contendo RCD de São Leopoldo.  

A Tabela 33 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos de 

treinamento LM e RP, para a cidade de Porto Alegre. Não se obteve valor de R² 

imediatamente superior a 0,95. Adotou-se o modelo de RNA que apresentou maior valor de 

R² (0,924), o qual foi obtido quando se utilizaram 3 neurônios, a função sigmoidal na camada 

oculta e o algoritmo LM.  

 

Tabela 33 Maiores valores de R² para RNA obtidas para resistência à tração por compressão 
diametral, para a cidade de Porto Alegre  

n 
Função linear Função sigmoidal Função tangente hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP 

1 0,808 0,808 0,861 0,861 0,861 0,861 
2 0,808 0,808 0,903 0,898 0,903 0,898 
3 0,808 0,808 0,924 0,923 0,922 0,923 
4 0,808 0,808 0,918 0,924 0,922 0,923 
5 0,808 0,808 0,924 0,924 0,924 0,924 
6 0,808 0,808 0,924 0,924 0,924 0,924 
7 0,808 0,808 0,924 0,924 0,924 0,924 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Com o modelo de RNA adotado, foi obtida a Equação (49): 
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TC = 
44,0935
e(k1) + 1 + 

1,0817
e(k2)

 - 
39,2810

e(k3)
 + 1,1998 

 
onde: 
k1 = -14,1533*FAC + 0,0021*PAG + 0,0159*PAM + 9,1547 
k2 = 156,5695*FAC + 0,2770*PAG + 0,2559*PAM - 105,8425 
k3 = -15,9520*FAC + 0,00245*PAG + 0,0175*PAM + 10,0909 

(49) 

 
Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 
A Figura 33 mostra o histograma dos erros obtidos da comparação entre os resultados 

experimentais e os resultados gerados pelas RNA. 
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Figura 33 Histograma de erros para a resistência à tração por compressão diametral, para a cidade de 

Porto Alegre. 
 

Observa-se que o coeficiente de determinação (Figura 74, APÊNDICE D) apresenta 

um erro de predição de 7,6%, que é maior que a faixa de 5% utilizada como parâmetro neste 

trabalho. No entanto, o modelo de RNA adotado apresenta 46,7% dos dados com erros 

menores que 5%, quando se comparam os valores experimentais com os valores obtidos pela 

RNA. Além disso, 100% dos resultados apresentam erros menores que 30%, demonstrando 

boa capacidade de predição do modelo. 

A Tabela 34 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos de 

treinamento LM e RP, para a cidade de Novo Hamburgo. Não se obteve valor de R² 

imediatamente superior a 0,95. Adotou-se o modelo de RNA que apresentou maior valor de 

R² (0,942), o qual foi obtido quando se utilizaram 3 neurônios, a função tangente hiperbólica 

na camada oculta e o algoritmo LM.  
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Tabela 34 Maiores valores de R² para RNA obtidas para resistência à tração por compressão 
diametral, para a cidade de Novo Hamburgo  

n 
Função linear Função sigmoidal Função tangente hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP 

1 0,892 0,892 0,906 0,902 0,906 0,903 
2 0,892 0,892 0,939 0,939 0,939 0,939 
3 0,892 0,892 0,940 0,935 0,942 0,937 
4 0,892 0,892 0,942 0,942 0,942 0,942 
5 0,892 0,892 0,942 0,941 0,942 0,942 
6 0,892 0,892 0,942 0,942 0,942 0,942 
7 0,892 0,892 0,942 0,942 0,942 0,942 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Com o modelo de RNA adotado, foi obtida a Figura 75 (APÊNDICE D) e a Equação 

(50): 

 
TC = -0,1737*tgh(k1) - 0,6215*tgh(k2) + 0,4772*tgh(k3) + 1,8270 
onde: 
k1 = 107,1972*FAC + 0,2036*PAG + 0,0056*PAM - 84,9393 
k2 = 14,8116*FAC + 0,0195*PAG - 0,0099*PAM - 8,7361 
k3 = 15,7784*FAC + 0,0046*PAG - 0,0461*PAM - 6,5718 

(50) 

 
Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 
A Figura 34 mostra o histograma de erros btido da comparação entre os resultados 

experimentais e os resultados gerados pelas RNA. 
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Figura 34 Histograma de erros para a resistência à tração por compressão diametral, para a cidade de 

Novo Hamburgo.  
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Apesar do modelo apresentar um erro de predição de 5,8%, que é maior que a faixa de 

5% utilizada como parâmetro neste trabalho, o modelo de RNA adotado apresenta 23,3% dos 

dados com erros menores que 5% e 96,7% dos resultados apresentam erros menores que 15%, 

quando se comparam os valores experimentais com os valores obtidos pela RNA Isso 

demonstra a boa capacidade de predição da rede adotada. 

 

4.4.3 Absorção de água por imersão 

 
Para treinar a RNA da absorção de água por imersão, foram utilizados 30 resultados 

para cada cidade. Em função da existência de apenas um par de resultados por traço avaliado 

por Lovato (2007), para essa propriedade não houve fase de treinamento e validação, foi 

obtida uma RNA com treinamento, apenas. 

A Tabela 35 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos de 

treinamento LM e RP, para a cidade de São Leopoldo. Obteve-se um valor de R² (0,970) 

imediatamente superior a 0,95, quando se utilizaram 1 neurônio, a função sigmoidal ou a 

função tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo LM e RP. E o maior valor de R² 

(0,994) foi obtido quando se utilizaram 3 neurônios, a função sigmoidal ou a função tangente 

hiperbólica na camada oculta e o algoritmo LM e RP.  

 

Tabela 35 Maiores valores de R² para RNA obtidas para absorção de água por imersão, para a 
cidade de São Leopoldo  

n 
Função linear Função sigmoidal Função tangente hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP 

1 0,902 0,902 0,970 0,970 0,970 0,970 
2 0,902 0,902 0,987 0,987 0,987 0,987 
3 0,902 0,902 0,994 0,989 0,994 0,994 
4 0,902 0,902 0,994 0,994 0,994 0,994 
5 0,902 0,902 0,994 0,994 0,994 0,994 
6 0,902 0,902 0,994 0,994 0,994 0,994 
7 0,902 0,902 0,994 0,994 0,994 0,994 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Com base nos resultados da Tabela 35 e da Tabela 36 foram adotadas as redes RNA 

as-1 e RNA as-3 para a predição da absorção de água por imersão dos concretos com RCD de 

São Leopoldo. 

 

Tabela 36 Valores do Erro médio das RNA (%) 
 RNA as-1 RNA bs-1 RNA at-1 RNA bt-1 RNA as-3 RNA at-3 RNA bt-3 

Erro médio 13,19971 13,19971 13,19971 13,19971 2,99817 2,99817 3,33287 
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Os modelos de RNA as-1 e RNA as-3 apresentaram coeficientes de determinação de 

0,970 e 0,994, respectivamente, conforme se observa na Figura 76 (APÊNDICE D). Para 

esses modelos foram obtidas a Equação (51) e a Equação (52), respectivamente: 

 

AB = - 
6,9419

e(k1) + 1 + 10,7099 

onde: 
k1 = 0,8456*FAC + 5,6504*PAG + 0,1046*PAM - 289,8719 

(51) 

 

 

AB = 
9,7274

e(k1) + 1 - 
10,6603

e(k2)
 - 

8,4906
e(k3)

 + 11, 9431 

onde: 
k1 = -39,7436*FAC - 0,0546*PAG - 0,0060*PAM + 24,3954 
k2 = -39,3004*FAC - 0,0290*PAG + 0,0460*PAM + 21,8673 
k3 = 35,1148*FAC + 0,1248*PAG - 0,0768*PAM - 27,9425 

(52) 

 

Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 

A Figura 35 mostra o histograma de erros obtidos da comparação entre os resultados 

experimentais e os resultados gerados pelas RNA. 
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Figura 35 Histograma de erros para a absorção de água por imersão, para a cidade de São Leopoldo. 
 

Observa-se que os modelos de RNA as-1 e RNA as-3 apresentam variação no 

coeficiente de determinação menor que 3% e 0,6%, respectivamente, indicando um resultado 

inicialmente bom. Além disso, o modelo de RNA as-3 apresenta um acréscimo de 2,4% no 
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valor do R² em relação à RNA as-1. Feitas tais considerações, observa-se que RNA as-1 

apresenta 56,7% dos dados com erros menores que 5%, enquanto que esse valor aumenta para 

80% para a RNA as-3, quando se comparam os valores experimentais com os valores obtidos 

pela RNA. No modelo de RNA as-3, 100% dos dados apresentam erros menores que 15%. No 

entanto, no modelo de RNA as-1, 100% dos dados apresentam erros menores que 55%, que é 

um valor alto. Essas diferenças indicam que, apesar da equação gerada pelo modelo de RNA 

as-3 ser mais complexa que o modelo de RNA as-1, a RNA as-3 apresenta uma maior 

capacidade de predição que a RNA as-1. 

A Tabela 37 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos de 

treinamento LM e RP, para a cidade de Porto Alegre. Obteve-se um valor de R² 

imediatamente superior a 0,95, quando se utilizaram 2 neurônios na camada oculta. Com a 

função sigmoidal ou tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo LM, obteve-se um 

valor de R² igual a 0,974. O maior valor de R² (0,992) foi obtido quando se utilizaram 3 

neurônios, a função sigmoidal ou a função tangente hiperbólica na camada oculta e o 

algoritmo LM. 

 

Tabela 37 Maiores valores de R² para RNA obtidas para absorção de água por imersão, para a 
cidade de Porto Alegre  

n 
Função linear Função sigmoidal Função tangente hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP 

1 0,904 0,904 0,900 0,924 0,900 0,926 
2 0,904 0,904 0,974 0,973 0,974 0,964 
3 0,904 0,904 0,992 0,987 0,992 0,988 
4 0,904 0,904 0,992 0,992 0,992 0,992 
5 0,904 0,904 0,992 0,992 0,992 0,992 
6 0,904 0,904 0,992 0,992 0,992 0,992 
7 0,904 0,904 0,992 0,992 0,992 0,992 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Com base nos resultados da Tabela 37 e da Tabela 38 foram adotados os modelos de 

RNA as-2 e RNA as-3, descritos pela Equação (53) e pela Equação (54), respectivamente. 

 

Tabela 38 Valores do erro médio das RNA (%) 
 RNA as-2 RNA at-2 RNA as-3 RNA at-3 

Erro médio 5,87206 5,87206 3,42251 3,42251 

 

AB = - 
5,8965

e(k1) + 1 + 
4,9033
e(k2)

 + 3,2915 

onde: 
k1 = 1,9923*FAC + 0,0253*PAG + 0,0256*PAM - 4,6442 

(53) 
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k2 = -277,9757*FAC + 0,5604*PAG + 0,0199*PAM + 80,8304 
 

AB = 
243,8981
e(k1) + 1  - 

140,1555
e(k2)

 + 
1351,8693

e(k3)
 - 370,0079 

 
onde: 
k1 = 3,4377*FAC + 0,0012*PAG - 0,1519*PAM + 1,0478 
k2 = -110,9223*FAC + 0,2194*PAG + 0,8306*PAM - 1,4418 
k3 = -0,1106*FAC - 0,0001*PAG + 0,0170*PAM - 0,5937 

(54) 

 

Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 

O erro de predição da absorção de água por imersão de concretos contendo RCD de 

Porto Alegre, para a RNA as-2 é de 2,6% e para a RNA as-3 é de 0,8% (Figura 77, 

APÊNDICE D). 

A Figura 36 mostra o histograma dos erros obtidos da comparação entre os resultados 

experimentais e os resultados gerados pelas RNA. Observa-se que o modelo de RNA as-3 

apresenta um acréscimo de 2,0% no valor do R² em relação à RNA as-2. Esse modelo 

apresenta 76,7% dos dados com erros menores que 5%, contra 53,3% do modelo da RNA as-

2, quando se comparam os valores experimentais com os valores obtidos pela RNA. No 

modelo de RNA as-3, 100% dos dados apresentam erros menores que 15%, enquanto que no 

modelo de RNA as-2, 100% dos dados apresentam erros menores que 25%. 

Essas diferenças indicam que, apesar da equação gerada pelo modelo de RNA as-3 ser 

mais complexa, esta apresenta uma maior capacidade de predição que a RNA as-2, 

oferecendo resultados mais precisos, tanto no valor do R² quanto no percentual de dados que 

apresentam valores de erro menores que 15%. 
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Figura 36 Histograma de erros para a absorção de água por imersão, para a cidade de Porto Alegre. 
 

Os resultados obtidos permitem inferir que a RNA representa um forte potencial na 

predição da absorção de água de concretos contendo RCD de Porto Alegre. 

A Tabela 39 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos de 

treinamento LM e RP, para a cidade de Novo Hamburgo. Obteve-se um valor de R² (0,953) 

imediatamente superior a 0,95, quando se utilizaram 2 neurônios, a função tangente 

hiperbólica na camada oculta e o algoritmo RP. O maior valor de R² (0,986) foi obtido quando 

se utilizaram 3 neurônios, a função sigmoidal ou a função tangente hiperbólica na camada 

oculta e o algoritmo LM ou RP. 

 

Tabela 39 Maiores valores de R² para RNA obtidas para absorção de água por imersão, para a 
cidade de Novo Hamburgo  

n 
Função linear Função sigmoidal Função tangente hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP 

1 0,557 0,557 0,826 0,826 0,826 0,826 
2 0,557 0,557 0,950 0,943 0,909 0,953 
3 0,557 0,557 0,986 0,986 0,986 0,984 
4 0,557 0,557 0,986 0,986 0,986 0,985 
5 0,557 0,557 0,986 0,986 0,986 0,986 
6 0,557 0,557 0,986 0,986 0,986 0,986 
7 0,557 0,557 0,986 0,986 0,986 0,986 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Para a escolha do algoritmo e da função a serem adotados para RNA que apresentou o 

maior valor de R², calculou-se o erro médio para cada RNA treinada com a função sigmoidal 

e o algoritmo de Levenberg-Marquardt (RNA as-3), com a função sigmoidal e o algoritmo 
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resilient backpropagation (RNA bs-3) e com a função tangente hiperbólica e o algoritmo de 

Levenberg-Marquardt (RNA at-3). Obtiveram-se os seguintes resultados, indicados na Tabela 

40: 

 

Tabela 40 Valores do erro médio das RNA (%) 
 RNA as-3 RNA bs-3 RNA at-3 

Erro médio 4,01740 4,07488 4,01740 

 

Conforme se observa na Tabela 40, as redes RNA as-3 e RNA at-3 apresentam o 

menor valor de erro médio, podendo-se adotar qualquer uma delas. Escolheu-se a RNA as-3, 

que utiliza o algoritmo de Levenberg-Marquardt e a função sigmoidal na camada oculta. 

Escolhidos o algoritmo de treinamento e a função de ativação, as redes RNA bt-2 e RNA as-3 

foram comparadas e analisadas. 

Com os modelos de RNA bt-2 e RNA as-3, foram obtidas a Equação (55) e a Equação 

(56), respectivamente: 

 
AB = 5,0504*tgh(k1) + 6,8399*tgh(k2) + 6,7488 
onde: 
k1 = 19,5643*FAC + 0,0516*PAG + 0,1836*PAM - 20,6644 
k2 = 0,0922*FAC + 0,0037*PAG - 0,0254*PAM + 0,0797 

(55) 

 

AB = - 
68,3370
e(k1) + 1 - 

8,1599
e(k2)

 + 
5,8772
e(k3)

 + 14,6601 

onde: 
k1 = -3,2137*FAC - 0,0018*PAG + 0,0001*PAM + 3,7971 
k2 = 23,3145*FAC + 0,0065*PAG - 0,0341*PAM - 12,2602 
k3 = -8,2164*FAC - 0,0899*PAG - 0,1376*PAM + 13,5281 

(56) 

 

Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 

Através da comparação entre os resultados experimentais e os resultados gerados pelas 

RNA foi obtido o histograma de erros para a RNA bt-2 e para a RNA as-3 (Figura 37), cujas 

faixas de erro de predição são de 4,7% e 1,4%, respectivamente (Figura 78, APÊNDICE D).  
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Figura 37 Histograma de erros para a absorção de água por imersão, para a cidade de Novo Hamburgo. 

 

Observa-se que o modelo de RNA as-3 apresenta um acréscimo de 3,5% no valor do 

R² em relação à RNA bt-2. Verifica-se também que esse modelo apresenta 76,7% de dados 

com erros menores que 5%, contra 33,3% da RNA bt-2, quando se comparam os valores 

experimentais com os valores obtidos pela RNA. No modelo de RNA as-3, 100% dos dados 

apresentam erros menores que 15%, enquanto que no modelo de RNA bt-21, 100% dos dados 

apresentam erros menores que 25%. 

Essas diferenças indicam que, apesar da equação gerada pelo modelo de RNA as-3 ser 

mais complexa, esta apresenta uma maior capacidade de predição que a RNA bt-2, oferecendo 

resultados mais precisos, tanto no valor do R² quanto no percentual de dados que apresentam 

valores de erro menores. 

Os resultados obtidos permitem inferir que a RNA representa um forte potencial na 

predição da absorção de água de concretos contendo RCD de Novo Hamburgo. 

 

4.4.4 Módulo de elasticidade 

 

Conforme indicado no trabalho de Lovato (2007), para a propriedade do módulo de 

elasticidade, utilizaram-se 3 corpos de prova para cada traço. No entanto, devido à 

variabilidade dos resultados, desconsiderou-se o valor, de cada traço, que mais se afastou do 

valor médio do módulo de deformação, totalizando 30 resultados para essa propriedade, para 

cada cidade. 
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Sendo assim, modelou-se uma RNA com todos os resultados experimentais de módulo 

de elasticidade que Lovato (2007) obteve, realizando-se apenas a fase de treinamento, sem 

haver a fase de validação, por não haver dados suficientes para efetuar essa fase.  

A Tabela 41 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos de 

treinamento LM e RP, para a cidade de São Leopoldo. Obteve-se um valor de R² (0,952) 

imediatamente superior a 0,95, quando se utilizaram 1 neurônio, a função sigmoidal ou a 

função tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo de LM ou RP. E o maior valor de 

R² (0,990) foi obtido quando se utilizaram 3 neurônios, a função tangente hiperbólica na 

camada oculta e o algoritmo de LM ou RP.  

  

Tabela 41 Maiores valores de R² para RNA obtidas para módulo de elasticidade, para a cidade de 
São Leopoldo  

n 
Função linear Função sigmoidal Função tangente hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP 

1 0,920 0,920 0,952 0,952 0,952 0,952 
2 0,920 0,920 0,980 0,964 0,972 0,964 
3 0,920 0,920 0,989 0,988 0,990 0,990 
4 0,920 0,920 0,990 0,990 0,990 0,990 
5 0,920 0,920 0,990 0,990 0,990 0,990 
6 0,920 0,920 0,990 0,990 0,990 0,990 
7 0,920 0,920 0,990 0,990 0,990 0,990 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Os modelos de RNA as-1 e RNA at-3 foram escolhidos com base nos resultados 

indicados na Tabela 41 e na Tabela 42, que são descritos pela Equação (57) e pela Equação 

(58), respectivamente. 

 

Tabela 42 Valores do Erro médio das RNA (%) 
 RNA as-1 RNA bs-1 RNA at-1 RNA bt-1 RNA at-3 RNA bt-3 

Erro médio 10,19174 10,27307 10,19174 10,22757 3,52226 3,56259 
 

EC = - 
22,9504
e(k1) + 1 + 27,9213 

onde: 
k1 = -6,7751*FAC - 0,0166*PAG - 0,0134*PAM + 4,2642 

(57) 

 

EC = -76,6537*tgh(k1) + 161,1481*tgh(k2) - 30,6995*tgh(k3) - 60,8950 
onde: 
k1 = 15,7215*FAC + 0,0165*PAG - 0,0189*PAM - 7,3488 
k2 = 7,9268*FAC + 0,0060*PAG - 0,0083*PAM - 3,1740 
k3 = 3,3881*FAC + 0,0030*PAG - 0,0006*PAM - 2,1124 

(58) 
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Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 

Uma comparação entre os resultados experimentais e os resultados gerados pelas RNA 

permitiu estabelecer o histograma dos erros apresentado na Figura 38. Observa-se que os 

modelos de RNA as-1 e RNA at-3 apresentam erro de predição de 4,8% e 1% (Figura 79, 

APÊNDICE D), respectivamente, indicando um bom resultado. Além disso, o modelo de 

RNA at-3 apresenta um acréscimo de 3,8% no valor do R² em relação à RNA as-1.  

O modelo de RNA at-3 apresenta 80% dos valores com erros menores que 5%, 

enquanto para RNA as-1 esse valor é de 33,3%, quando se comparam os valores 

experimentais com os valores obtidos pela RNA. No modelo de RNA at-3, 100% dos dados 

apresentam erros menores que 15%, enquanto que no modelo de RNA as-1, 100% dos dados 

apresentam erros menores que 30%. Essas diferenças indicam que o modelo de RNA at-3 

apresenta uma maior capacidade de predição que a RNA as-1 e oferece resultados mais 

precisos, apesar de  apresentar uma equação mais complexa. 
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Figura 38 Histograma de erros para o módulo de elasticidade, para a cidade de São Leopoldo. 

 

Os resultados obtidos permitem inferir que a RNA representa um forte potencial na 

predição do módulo de elasticidade de concretos contendo RCD de São Leopoldo, e, ainda, 

que a RNA at-3 apresenta uma maior correlação entre os parâmetros de entrada e o de saída 

que o modelo de RNA as-1. 

A Tabela 43 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos de 

treinamento LM e RP, para a cidade de Porto Alegre. Obteve-se um valor de R² (0,979) 

imediatamente superior a 0,95, quando se utilizaram 1 neurônio, a função sigmoidal ou a 



102 
 

 

função tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo LM ou RP. E o maior valor de R² 

(0,991) foi obtido quando se utilizaram 3 neurônios, a função sigmoidal ou a função tangente 

hiperbólica na camada oculta e o algoritmo LM ou RP. 

 

Tabela 43 Maiores valores de R² para RNA obtidas para módulo de elasticidade, para a cidade de 
Porto Alegre  

n 
Função linear Função sigmoidal Função tangente hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP 

1 0,931 0,931 0,979 0,979 0,979 0,979 
2 0,931 0,931 0,989 0,981 0,985 0,988 
3 0,931 0,931 0,991 0,991 0,991 0,990 
4 0,931 0,931 0,991 0,991 0,991 0,991 
5 0,931 0,931 0,991 0,991 0,991 0,991 
6 0,931 0,931 0,991 0,991 0,991 0,991 
7 0,931 0,931 0,991 0,991 0,991 0,991 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Foram escolhidos os modelos de RNA as-1 e RNA as-3 com base nos resultados da 

Tabela 43 e da Tabela 44. Esses modelos são preditos pela Equação (59) e pela Equação (60), 

respectivamente. 

 

Tabela 44 Valores do Erro médio das RNA (%) 
 RNA as-1 RNA bs-1 RNA at-1 RNA bt-1 RNA as-3 RNA bs-3 RNA bt-3 

Erro médio 5,14604 5,46034 5,14604 5,50047 3,14131 3,14204 3,14213 

 

EC = 
61,0038
e(k1) + 1 + 5,0871 

onde: 
k1 = 4,1476*FAC + 0,0089*PAG + 0,0092*PAM - 1,0456 

(59) 

 
 

EC = - 
6,3345

e(k1) + 1 + 
4,3862
e(k2)

 - 
41,7154

e(k3)
 + 51,8020 

onde: 
k1 = -5,2226*FAC - 0,0357*PAG - 0,0786*PAM + 1,7076 
k2 = 36,7225*FAC + 0,0507*PAG - 0,0476*PAM - 26,5705 
k3 = -150,4982*FAC - 0,0211*PAG - 0,0027*PAM + 73,6069 

(60) 

 
Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 
O histograma dos erros obtidos da comparação entre os resultados experimentais e os 

resultados gerados pelas RNA (Figura 39) mostra que o modelo de RNA as-1 apresenta 

56,7% dos dados com erros menores que 5%, enquanto que esse valor aumenta para 76,7% 

para a RNA as-3, quando se comparam os valores experimentais com os valores obtidos pela 
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RNA. No modelo de RNA as-3, 100% dos dados apresentam erros menores que 10%, 

enquanto que no modelo de RNA as-1, 100% dos dados apresentam erros menores que 20%. 
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Figura 39 Histograma de erros para o módulo de elasticidade, para a cidade de Porto Alegre. 

 

Observa-se que os modelos de RNA as-1 e RNA as-3 apresentam erros de predição 

menores que 2,1% e 0,9%, respectivamente e que o modelo de RNA as-3 apresenta um 

acréscimo de 1,2% no valor do R² em relação à RNA as-1 (Figura 80, APÊNDICE D).  

As diferenças observadas indicam que, apesar da equação gerada pelo modelo de RNA 

as-3 ser mais complexa que o modelo de RNA as-1, a RNA as-3 apresenta uma maior 

capacidade de predição que a RNA as-1, oferecendo resultados mais precisos, tanto no valor 

do R² quanto no percentual de dados que apresentam valores de erro menores que 10%. 

Os resultados obtidos permitem inferir que a RNA representa um forte potencial na 

predição do módulo de elasticidade de concretos contendo RCD de Porto Alegre, e, ainda, que 

a RNA as-3 apresenta uma maior correlação entre os parâmetros de entrada e o de saída que o 

modelo de RNA as-1. 

A Tabela 45 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos de 

treinamento LM e RP, para a cidade de Novo Hamburgo. Obteve-se um valor de R² (0,982) 

imediatamente superior a 0,95, quando se utilizaram 2 neurônios, a função sigmoidal ou a 

função tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo LM e RP. E o maior valor de R² 

(0,989) foi obtido quando se utilizaram 3 neurônios, a função tangente hiperbólica na camada 

oculta e o algoritmo LM.  
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Tabela 45 Maiores valores de R² para RNA obtidas para módulo de elasticidade, para a cidade de 
Novo Hamburgo  

n 
Função linear Função sigmoidal Função tangente hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP 

1 0,861 0,861 0,901 0,899 0,901 0,895 
2 0,861 0,861 0,982 0,982 0,982 0,982 
3 0,861 0,861 0,988 0,988 0,989 0,987 
4 0,861 0,861 0,989 0,988 0,988 0,989 
5 0,861 0,861 0,989 0,989 0,989 0,989 
6 0,861 0,861 0,989 0,989 0,989 0,988 
7 0,861 0,861 0,989 0,989 0,989 0,989 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

A avaliação dos resultados da Tabela 45 e da Tabela 46 propiciou a escolha dos 

modelos de RNA bt-2 e RNA at-3, descritas pela Equação (61) e pela Equação (62), 

respectivamente. 

 

Tabela 46 Valores do Erro médio das RNA (%) 
 RNA as-2 RNA bs-2 RNA at-2 RNA bt-2 

Erro médio 4,63570 4,54448 4,63570 4,52374 
  

EC = -6,2647*tgh(k1) + 6,0122*tgh(k2) + 12,1057 
onde: 
k1 = 10,5158*FAC - 0,0169*PAG + 0,0063*PAM - 6,3625 
k2 = 5,8079*FAC - 0,0361*PAG - 0,0098*PAM - 2,2298 

(61) 

 
EC = -218,2044*tgh(k1) + 2,7089*tgh(k2) - 4,0065*tgh(k3) + 223,3896 
onde: 
k1 = 1,7981*FAC + 0,0091*PAG + 0,0019*PAM + 0,6588 
k2 = 19,9727*FAC + 0,0146*PAG + 0,0087*PAM -11,6936 
k3 = 11,1477*FAC - 0,0244*PAG + 0,0101*PAM - 5,5658 

(62) 

 
Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 
O histograma dos erros obtidos da comparação entre os resultados experimentais e os 

resultados gerados pelas RNA (Figura 40) mostra que o modelo de RNA bt-2 apresenta 

63,3% dos dados com erros menores que 5%, enquanto que esse valor aumenta para 66,7% 

para a RNA at-3, quando se comparam os valores experimentais com os valores obtidos pela 

RNA. Nos modelos de RNA bt-2 e de RNA at-3, 100% dos dados apresentam erros menores 

que 15%. 
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Figura 40 Histograma de erros para o módulo de elasticidade, para a cidade de Novo Hamburgo. 
 

Observa-se que os modelos de RNA bt-2 e RNA at-3 apresentam variação no 

coeficiente de determinação menor que 1,8% e 1,1%, respectivamente, e que o modelo de 

RNA at-3 apresenta um acréscimo de 0,7% no valor do R² em relação à RNA bt-2 (Figura 81, 

APÊNDICE D). 

Os resultados indicam que ambos os modelos apresentam resultados bastante 

próximos, tanto no valor do R² quanto no percentual de dados que apresentam valores de erro 

menores que 5% e 10%. Logo, é possível inferir que a RNA representa um forte potencial na 

predição do módulo de elasticidade de concretos contendo RCD de Novo Hamburgo, e, ainda, 

que ambos os modelos apresentam capacidade de predição aproximadamente igual, sendo que 

a aplicação da equação obtida no modelo RNA bt-2 é mais simples e rápida. 

 

4.4.5 Resistência à compressão 

 

Conforme indicado no trabalho de Lovato (2007), para a propriedade da resistência à 

compressão de concretos contendo RCD, aos 28 dias, ensaiaram-se 4 corpos de prova para 

cada traço. Como foram moldados 15 traços, há um total de 60 resultados, para cada cidade, 

com exceção da cidade de Porto Alegre, que apresenta 59 resultados.  

Para a cidade de São Leopoldo, os 60 dados foram utilizados na modelagem das RNA, 

dos quais 45 (75%) foram utilizados no treinamento da RNA e 15 (25%) na validação dos 

resultados. Para todos os traços, utilizou-se o valor imediatamente inferior ao valor máximo 

para a validação dos resultados.  
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A Tabela 47 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos de 

treinamento LM e RP, para a cidade de São Leopoldo. Para essa modelagem, obteve-se um 

valor de R² imediatamente superior a 0,95, quando se utilizou um neurônio na camada oculta. 

Com a função sigmoidal ou tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo LM , obteve-

se um valor de R² igual a 0,961. O maior valor de R² (0,986) foi obtido quando se utilizaram 3 

neurônios, a função sigmoidal ou a função tangente hiperbólica na camada oculta e o 

algoritmo LM. Adotou-se a RNA que apresentou R² igual a 0,961, tendo em vista que, 

aumentando-se 2 neurônios, o acréscimo no R² seria de 2,5%, e esse aumento acarretaria em 

uma equação com um maior número de parcelas, tornando-a mais complexa.  

Modelou-se, também, outra RNA, na qual todos os resultados experimentais da 

resistência à compressão foram utilizados na fase de treinamento, sem haver a fase de 

validação dos resultados. O maior valor de R² (0,989) foi obtido quando se utilizaram 3 

neurônios, a função sigmoidal na camada oculta e o algoritmo de LM e RP. Como o valor de 

R² (0,964) com 1 neurônio representa um acréscimo de apenas 0,3% em relação à rede com as 

fases de treinamento e validação, optou-se por apresentar os resultados da RNA que 

proporcionou o maior valor de R² (0,989). 

 

Tabela 47 Maiores valores de R² para RNA obtidas para resistência à compressão, para a cidade 
de São Leopoldo 

 RNA 1 RNA 2 

n 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP 

1 0,936 0,936 0,961 0,959 0,961 0,957 0,938 0,938 0,964 0,962 0,964 0,961 
2 0,936 0,936 0,979 0,975 0,979 0,974 0,938 0,938 0,979 0,977 0,981 0,975 
3 0,936 0,936 0,986 0,985 0,986 0,985 0,938 0,938 0,988 0,989 0,989 0,988 
4 0,936 0,936 0,986 0,986 0,986 0,984 0,938 0,938 0,989 0,989 0,989 0,989 
5 0,936 0,936 0,986 0,986 0,986 0,985 0,938 0,938 0,989 0,989 0,989 0,989 
6 0,936 0,936 0,986 0,986 0,986 0,986 0,938 0,938 0,989 0,989 0,989 0,989 
7 0,936 0,936 0,986 0,986 0,986 0,986 0,938 0,938 0,989 0,989 0,989 0,989 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Com base nos resultados indicados na Tabela 47 e na Tabela 48 foram escolhidos os 

modelos de RNA 1as-1 e RNA 2at-3, preditos pela Equação (63) e pela Equação (64), 

respectivamente. 

 

Tabela 48 Valores do erro médio das RNA (%) 
 RNA 1as-1 RNA 1at-1 RNA 2bs-3 RNA 2at-3 

Erro médio 6,86510 6,86511 3,68400 3,65866 
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FC = 
89187,0462

e(k1) + 1  + 5,9692 

onde: 
k1 = 3,5895*FAC + 0,0055*PAG + 0,0031*PAM + 6,3598 

(63) 

 
 
FC = 9,9385*tgh(k1) + 1,9559*tgh(k2) - 119,3795*tgh(k3) + 119,1151 
onde: 
k1 = 20,4863*FAC - 0,0258*PAG + 0,0488*PAM - 10,7104 
k2 = 23,7308*FAC - 0,5627*PAG + 0,2212*PAM + 1,2820 
k3 = 3,9178*FAC + 0,0005*PAG + 0,0006*PAM - 1,0783 

(64) 

 
Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 
Os modelos de RNA 1as-1 e RNA 2at-3 apresentam coeficientes de determinação 

iguais a 0,961 e 0,989, respectivamente, para fase de treinamento, enquanto na fase de 

validação dos resultados, este valor é igual a 0,976 (Figura 82 e Figura 83, APÊNDICE D). 

A partir dos modelos de RNA, foi elaborado o histograma dos erros obtidos da 

comparação entre os resultados experimentais e os resultados gerados pelas RNA (Figura 41). 
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Figura 41 Histograma de erros para a resistência à compressão, para a cidade de São Leopoldo. 
 

Observa-se que o modelo de RNA 1as-1 apresenta 42,2% dos dados com erros 

menores que 5% e 93,3% dos dados com erros menores que 15%, quando se comparam os 

valores experimentais com os valores obtidos pela RNA.  

Para a fase de validação dos resultados, o modelo de RNA 1as-1 apresenta um 

acréscimo de 1,5% no valor do R² em relação ao valor obtido no treinamento, e, ainda, 40% 

dos dados apresentam erros menores que 5%, e 100% dos dados apresentam erros menores 
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que 15%. Esses resultados demonstram que a equação obtida no modelo de treinamento da 

RNA 1as-1 representa bem o modelo de validação dos resultados. 

No modelo de RNA 2at-3, obteve-se um acréscimo no valor de R² de 2,8% em relação 

ao modelo de RNA 1as-1 e, ainda, houve um aumento dos dados que apresentaram erros 

menores que 5% e 15% (68,3% e 100%, respectivamente) em relação ao modelo utilizado na 

RNA 1as-1, indicando que a predição através da RNA 2at-3 é mais precisa que a da RNA 1as-

1. 

Como a predição através da RNA 1as-1 utilizou 1 neurônio na camada oculta, a 

equação obtida foi menos complexa que a equação da RNA 2at-3, que utilizou 3 neurônios, 

mostrando que a aplicação da equação da RNA 1as-1 é mais simples e rápida. 

Os resultados obtidos permitem inferir que a RNA representa um forte potencial na 

predição da resistência à compressão de concretos contendo RCD de São Leopoldo, e, ainda, 

que a RNA 2at-3 apresenta uma maior correlação entre os parâmetros de entrada e o de saída 

que o modelo de RNA 1as-1, apresentando também uma equação mais complexa. 

Para a cidade de Porto Alegre, 59 dados foram utilizados na modelagem das RNA, dos 

quais 44 (74,6%) foram utilizados no treinamento da RNA e 15 (25,4%) na validação dos 

resultados. Para todos os traços, utilizou-se o valor imediatamente inferior ao valor máximo 

para a validação dos resultados. 

A Tabela 49 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos de 

treinamento LM e RP, para a cidade de Porto Alegre. Para essa modelagem, obteve-se um 

valor de R² (0,960) imediatamente superior a 0,95, quando se utilizaram um neurônio, a 

função sigmoidal ou a função tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo LM e RP. 

O maior valor de R² (0,983) foi obtido quando se utilizaram 3 neurônios, a função tangente 

hiperbólica na camada oculta e o algoritmo LM. Adotou-se a RNA que apresentou R² igual a 

0,960, tendo em vista que, aumentando-se 2 neurônios, o acréscimo no R² seria de 2,3%, e 

esse aumento acarretaria em uma equação com um maior número de parcelas, tornando-a 

mais complexa. 

Modelou-se, também, outra RNA, na qual todos os resultados experimentais da 

resitência à compressão foram utilizados na fase de treinamento, sem haver a fase de 

validação dos resultados. O maior valor de R² (0,986) foi obtido quando se utilizaram 3 

neurônios, a função sigmoidal ou a função tangente hiperbólic na camada oculta e o algoritmo 

de treinamento LM e RP. Como o valor de R² (0,964) com 1 neurônio representa um 

acréscimo de apenas 0,4% em relação à RNA com as fases de treinamento e validação, optou-

se por apresentar os resultados da RNA que proporcionou o maior valor de R² (0,986).  
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Tabela 49 Maiores valores de R² para RNA obtidas para resistência à compressão, para a cidade 
de Porto Alegre 

 RNA 1 RNA 2 

n 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP 

1 0,898 0,898 0,960 0,960 0,960 0,960 0,903 0,903 0,964 0,964 0,964 0,964 
2 0,898 0,898 0,974 0,974 0,974 0,974 0,903 0,903 0,978 0,977 0,977 0,977 
3 0,898 0,898 0,982 0,981 0,983 0,981 0,903 0,903 0,986 0,981 0,986 0,984 
4 0,898 0,898 0,983 0,983 0,983 0,983 0,903 0,903 0,986 0,986 0,986 0,986 
5 0,898 0,898 0,983 0,983 0,983 0,983 0,903 0,903 0,986 0,986 0,986 0,986 
6 0,898 0,898 0,983 0,983 0,983 0,983 0,903 0,903 0,986 0,986 0,986 0,986 
7 0,898 0,898 0,983 0,983 0,983 0,983 0,903 0,903 0,986 0,986 0,986 0,986 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

A partir dos resultados da Tabela 49 e da Tabela 50 foram adotados os modelos de 

RNA 1bt-1 e RNA 2as-3, preditos pela Equação (65) e pela Equação (66), respectivamente. 

 

Tabela 50 Valores do Erro médio das RNA (%) 
 RNA 1as-1 RNA 1bs-1 RNA 1at-1 RNA 1bt-1 RNA 2as-3 RNA 2bt-3 

Erro médio 6,70117 6,69103 6,70117 6,68876 3,45774 3,52052 

 

FC = -10,5087*tgh(k1) + 23,8580 
onde: 
k1 = 8,0986*FAC + 0,0136*PAG + 0,0106*PAM - 5,1441 

(65) 

 

FC = - 
158,5014
e(k1) + 1  + 

11,4060
e(k2)

 + 
9,0809
e(k3)

 + 154,7711 

 
onde: 
k1 = -4,1169*FAC - 0,0066*PAG - 0,0049*PAM + 0,4057 
k2 = -11,1143*FAC + 0,0144*PAG - 0,0395*PAM + 2,9777 
k3 = 291,1130*FAC - 0,5634*PAG - 0,6296*PAM - 87,1388 

(66) 

 
Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 
Os modelos de RNA 1bt-1 e RNA 2as-3 apresentam coeficientes de determinação de 

0,960 e 0,986, respectivamente, para fase de treinamento, enquanto na fase de validação dos 

resultados, este valor foi de 0,977 (Figura 84 e Figura 85, APÊNDICE D). 

O histograma dos erros obtidos da comparação entre os resultados experimentais e os 

resultados gerados pelas RNA (Figura 42) mostra que o modelo de RNA 1bt-1 apresenta 50% 

dos dados com erros menores que 5%, e 90,9% dos dados com erros menores que 15%, 

quando se comparam os valores experimentais com os valores obtidos pela RNA. 
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Figura 42 Histograma de erros para a resistência à compressão, para a cidade de Porto Alegre. 
 

Para a fase de validação dos resultados, o modelo de RNA 1bt-1 apresenta um 

acréscimo de 1,7% no valor do R² em relação ao valor obtido no treinamento, e, ainda, 60% 

dos dados apresentam erros menores que 5%, e 100% dos dados apresentam erros menores 

que 15%. Esses resultados demonstram que a equação obtida no modelo de treinamento da 

RNA 1bt-1 representa bem o modelo de validação dos resultados. 

No modelo de RNA 2as-3, obteve-se um acréscimo no valor de R² de 2,6% em relação 

ao modelo de RNA 1bt-1 e, ainda, houve um aumento dos dados que apresentaram erros 

menores que 5% e 15% (79,7% e 98,3%, respectivamente) em relação ao modelo utilizado na 

RNA 1bt-1, indicando que a predição através da RNA 2as-3 é mais precisa que a da RNA 1bt-

1. 

Como a predição através da RNA 1bt-1 utilizou 1 neurônio na camada oculta, a 

equação obtida foi menos complexa que a equação da RNA 2as-3, que utilizou 3 neurônios, 

mostrando que a aplicação da equação da RNA 1bt-1 é mais simples e rápida. 

Os resultados obtidos permitem inferir que a RNA representa um forte potencial na 

predição da resistência à compressão de concretos contendo RCD de Porto Alegre, e, ainda, 

que a RNA 2as-3 apresenta uma maior correlação entre os parâmetros de entrada e o de saída 

que o modelo de RNA 1bt-1, apresentando também uma equação mais complexa. 

Para a cidade de Novo Hamburgo, 60 dados foram utilizados na modelagem das RNA, 

dos quais 45 (75%) foram utilizados no treinamento da RNA e 15 (25%) na validação dos 

resultados. Para todos os traços, utilizou-se o valor imediatamente inferior ao valor máximo 

para a validação dos resultados.  
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A Tabela 51 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos de 

treinamento LM e RP, para a cidade de Novo Hamburgo. Para essa modelagem, obteve-se um 

valor de R² imediatamente superior a 0,95, quando se utilizaram 2 neurônios na camada 

oculta. Com a função sigmoidal ou a função tangente hiperbólica na camada oculta e o 

algoritmo LM, obteve-se um valor de R² igual a 0,980. O maior valor de R² (0,990) foi obtido 

quando se utilizaram 3 neurônios, a função sigmoidal ou a função tangente hiperbólica na 

camada oculta e o algoritmo LM e RP. Adotou-se a RNA que apresentou R² igual a 0,980, 

tendo em vista que, aumentando-se 1 neurônio, o acréscimo no R² seria de 1,0%, e esse 

aumento acarretaria em uma equação com um maior número de parcelas, tornando-a mais 

complexa.  

Modelou-se, também, outra RNA, na qual todos os resultados experimentais da 

resistência à compressão foram utilizados na fase de treinamento, sem haver a fase de 

validação dos resultados. O maior valor de R² (0,991) foi obtido quando se utilizaram 3 

neurônios, a função sigmoidal ou a função tangente hiperbólica na camada oculta e o 

algoritmo de treinamento de LM e RP. Como o valor de R² (0,981) com 1 neurônio representa 

um acréscimo de apenas 0,1% em relação à rede com as fases de treinamento e validação, 

optou-se por apresentar os resultados da RNA que proporcionou o maior valor de R² (0,991).  

 

Tabela 51 Maiores valores de R² para RNA obtidas para resistência à compressão, para a cidade 
de Novo Hamburgo 

 RNA 1 RNA 2 

n 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP 

1 0,866 0,866 0,935 0,935 0,935 0,934 0,869 0,869 0,934 0,934 0,934 0,934 
2 0,866 0,866 0,980 0,976 0,980 0,976 0,869 0,869 0,981 0,977 0,977 0,977 
3 0,866 0,866 0,990 0,990 0,990 0,989 0,869 0,869 0,991 0,991 0,991 0,990 
4 0,866 0,866 0,990 0,990 0,990 0,990 0,869 0,869 0,991 0,991 0,991 0,991 
5 0,866 0,866 0,990 0,990 0,990 0,990 0,869 0,869 0,991 0,991 0,991 0,991 
6 0,866 0,866 0,990 0,990 0,990 0,990 0,869 0,869 0,991 0,991 0,991 0,991 
7 0,866 0,866 0,990 0,990 0,990 0,990 0,869 0,869 0,991 0,991 0,991 0,991 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Os modelos de RNA 1at-2 e RNA 2as-3 foram escolhidos com base nos resultados da 

Tabela 51 e da Tabela 52, sendo preditos pela Equação (67) e pela Equação (68), 

respectivamente. 

Tabela 52 Valores do Erro médio das RNA (%)  
 RNA 1as-2 RNA 1at-2 RNA 2as-3 RNA 2bs-3 RNA 2at-3 

Erro médio 5,04749 5,04739 3,49695 3,54980 3,51924 
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FC = 20167,3707*tgh(k1) - 55890,4510*tgh(k2) - 23,8580 
onde: 
k1 = 2,3026*FAC - 0,0090*PAG - 0,0024*PAM - 3,0671 
k1 = 2,2848*FAC - 0,0088*PAG - 0,0023*PAM - 3,5810 

(67) 

 
 

FC = - 
8,3076

e(k1) + 1 + 
19,9815

e(k2)
 - 

237,9065
e(k3)

 + 207,4364 

onde: 
k1 = 115,2775*FAC + 1,6019*PAG + 0,6872*PAM - 218,646 
k2 = -1,8068*FAC + 0,0103*PAG - 0,5517*PAM + 27,3305 
k3 = -1,3175*FAC - 0,0040*PAG - 0,0078*PAM - 0,1936 

(68) 

 
Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 
Os modelos de RNA 1at-2 e RNA 2as-3 apresentam coeficientes de determinação de 

0,980 e 0,991, respectivamente, para fase de treinamento, enquanto na fase de validação dos 

resultados, este valor foi de 0,987 (Figura 86 e Figura 87, APÊNDICE D). 

O histograma dos erros obtidos da comparação entre os resultados experimentais e os 

resultados gerados pelas RNA está apresentado na Figura 43. 
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Figura 43 Histograma de erros para a resistência à compressão, para a cidade de Novo Hamburgo. 
 

Observa-se que o modelo de RNA 1at-2 apresenta 53,3% dos dados com erros 

menores que 5%, e 97,8% dos dados com erros menores que 15%, quando se comparam os 

valores experimentais com os valores obtidos pela RNA.  

Para a fase de validação dos resultados, o modelo de RNA 1at-2 apresenta um 

acréscimo de 0,7% no valor do R² em relação ao valor obtido no treinamento, e, ainda, 60% 



113 
 

 

dos dados apresentam erros menores que 5%, e 100% dos dados apresentam erros menores 

que 15%. Esses resultados demonstram que a equação obtida no modelo de treinamento da 

RNA 1at-2 representa bem o modelo de validação dos resultados. 

No modelo de RNA 2as-3, obteve-se um acréscimo no valor de R² de 1% em relação 

ao modelo de RNA 1at-2 e, ainda, houve um aumento dos dados que apresentaram erros 

menores que 5% e 15% (75% e 100%, respectivamente) em relação ao modelo utilizado na 

RNA 1at-2, indicando que a predição através da RNA 2as-3 é mais precisa que a da RNA 1at-

2. 

Como a predição através da RNA 1at-2 utilizou 2 neurônios na camada oculta, a 

equação obtida foi menos complexa que a equação da RNA 2as-3, que utilizou 3 neurônios, 

mostrando que a aplicação da equação da RNA 1at-2 é mais simples e rápida. 

Os resultados obtidos permitem inferir que a RNA representa um forte potencial na 

predição da resistência à compressão de concretos contendo RCD de Novo Hamburgo, e, 

ainda, que a RNA 2as-3 apresenta uma maior correlação entre os parâmetros de entrada e o de 

saída que o modelo de RNA 1at-2, apresentando também uma equação mais complexa. 

 

4.4.6 Resumo dos resultados obtidos 

 

Apresentam-se, a seguir, a Tabela 53, a Tabela 54 e a Tabela 55, mostrando os 

resultados dos coeficientes de determinação imediatamente superiores a 0,95, para a predição 

de cada propriedade, com as respectivas configurações de RNA, para as cidades de São 

Leopoldo, Porto Alegre e Novo Hamburgo, respectivamente. Indicam-se, também, as 

configurações para os maiores valores de R² obtidos. 

 

Tabela 53 Valores de R² imediatamente superiores a 0,95 e maiores valores de R² obtidos através 
das RNA, para a cidade de São Leopoldo 

Propriedade n Função Algoritmo 
R²>0,95 
(RNA) 

n Função Algoritmo 
Maior R² 
(RNA) 

MEF 2 Tgh LM 0,995 3 Tgh LM 1,000 
TC 3 Tgh LM 0,960 3 Tgh LM 0,960 
AB 1 Sig LM 0,970 3 Sig LM 0,994 
EC 1 Sig LM 0,952 3 Tgh LM 0,990 
FC 1 Sig LM 0,961 3 Tgh LM 0,989 

n = Nº de neurônios na camada oculta 
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Tabela 54 Valores de R² imediatamente superiores ao modelo de regressão múltipla e maiores 
valores de R² obtidos através das RNA, para a cidade de Porto Alegre 

Propriedade n Função Algoritmo 
R²>0,95 
(RNA) 

n Função Algoritmo 
Maior R² 
(RNA) 

MEF 1 Lin LM 0,992 3 Sig RP 1,000 
TC - - - - 3 Sig LM 0,924 
AB 2 Sig LM 0,974 3 Sig LM 0,992 
EC 1 Sig LM 0,979 3 Sig LM 0,991 
FC 1 Tgh RP 0,960 3 Sig LM 0,986 

n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Tabela 55 Valores de R² imediatamente superiores ao modelo de regressão múltipla e maiores 
valores de R² obtidos através das RNA, para a cidade de Novo Hamburgo 

Propriedade n Função Algoritmo 
R²>0,95 
(RNA) 

n Função Algoritmo 
Maior R² 
(RNA) 

MEF 1 Lin. LM 0,979 2 Sigm. LM 1,000 
TC - - - - 3 Tgh. LM 0,942 
AB 2 Tgh. RP 0,953 3 Sigm. LM 0,986 
EC 2 Tgh. RP 0,982 3 Tgh. LM 0,989 
FC 2 Tgh. LM 0,980 3 Sigm. LM 0,991 

n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Observa-se que, com exceção da propriedade de resistência à tração por compressão 

diametral para as cidades de Porto Alegre e Novo Hamburgo, foram obtidos, através das 

RNA, valores de R² imediatamente superiores a 0,95 para todas as outras propriedades. 

Verifica-se ainda que, para a propriedade de massa específica no estado fresco para as cidades 

de Porto Alegre e Novo Hamburgo, foi possível obter esses valores de R² com a configuração 

mais simples de rede, ou seja, utilizando-se 1 neurônio na camada oculta, a função linear e o 

algoritmo de LM.Para as outras propriedades, utilizou-se uma configuração de RNA mais 

complexa, com uma quantidade maior de neurônios na camada oculta e/ou com a utilização 

de funções não-lineares. Uma maior complexidade na configuração das redes também é 

observada em todas as propriedades, quando se obtém o maior valor do coeficiente de 

determinação. 

Os resultados obtidos permitem inferir que as RNA apresentam alta potencialidade 

para realizar a predição de propriedades de concreto contendo RCD. 

 

4.5 TRABALHO DE LIMA (2008) 

 

Com o objetivo de avaliar as propriedades físicas e mecânicas de concretos contendo 

RCD, Lima (2008) utilizou o projeto fatorial 3³. Nesse projeto, três níveis de cada variável 

foram escolhidos e combinados entre si. Para a relação água/cimento, o melhor intervalo de 
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pontos obtido foi: 0,50; 0,65 e 0,80. Para os percentuais de substituição, definiram-se os 

seguintes valores: 0; 50% e 100%. 

A seguir, apresentam-se os resultados das modelagens por RNA, utilizando-se os 

dados obtidos no trabalho de Lima (2008). 

 

4.5.1 Massa específica no estado fresco 

 

Para treinar a RNA da massa específica no estado fresco, foram utilizados 27 

resultados. Em função da existência de apenas um resultado por traço avaliado por Lima 

(2008), para essa propriedade não houve fase de treinamento e validação, foi obtida uma RNA 

com treinamento, apenas. 

A Tabela 56 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos LM e RP. 

Obteve-se um valor de R² (0,971) imediatamente superior a 0,95, quando se utilizaram 1 

neurônio, a função sigmoidal ou a função tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo 

LM ou RP. No entanto, o valor de R² igual a 0,972 foi obtido quando se utilizaram um 

neurônio na camada oculta, o algoritmo LM ou RP e a função linear. Adotou-se o valor de R² 

igual a 0,972, pois a função utilizada, linear, fornece uma equação mais simples que as demais 

funções. O maior valor de R² (1,000) foi obtido quando se utilizaram 5 neurônios, a função 

sigmoidal ou a função tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo LM. 

 
Tabela 56 Maiores valores de R² para RNA obtidas para massa específica no estado fresco  

n 
Função linear Função sigmoidal Função tangente hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP 

1 0,972 0,972 0,972 0,971 0,972 0,971 
2 0,972 0,972 0,984 0,981 0,982 0,986 
3 0,972 0,972 0,993 0,991 0,991 0,992 
4 0,972 0,972 0,997 0,998 0,997 0,996 
5 0,972 0,972 1,000 0,999 1,000 0,998 
6 0,972 0,972 1,000 1,000 1,000 1,000 
7 0,972 0,972 1,000 1,000 1,000 1,000 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 
As RNA al-1 e RNA at-5 foram  adotadas neste trabalho para a predição da massa 

específica no estado fresco de concretos contendo RCD, após análise da Tabela 57. Esses 

modelos permitiram a obtenção da Equação (69) e da Equação (70), respectivamente. 

 

Tabela 57 Valores do erro médio das RNA (%) 
 RNA al-1 RNA bl-1 RNA as-5 RNA at-5 

Erro médio 0,59892 0,59892 0,03231 0,00981 



116 
 

 

MEF = -0,1844*FAC - 0,0012*PAG - 0,0011*PAM + 2,3926 (69) 

 
MEF = -0,2878*tgh(k1) + 15,3165*tgh(k2) - 15,3203*tgh(k3) + 0,0266*tgh(k4) - 
0,0698*tgh(k5) + 2,2344 
onde: 
k1 = 0,0465*FAC + 0,0065*PAG + 0,0046*PAM - 0,3713 
k2 = 232,3914*FAC + 0,4254*PAG - 0,4179*PAM - 162,0029 
k3 = 89,2013*FAC + 0,1379*PAG - 0,1349*PAM - 61,4531 
k4 = 31,7457*FAC - 0,1947*PAG - 0,0650*PAM + 0,2618 
k5 = 8,4648*FAC - 0,0335*PAG - 0,0109*PAM - 1,9968 

(70) 

 
Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 
No modelo de RNA at-5, obteve-se um acréscimo no valor de R² de 2,8% em relação 

ao modelo de RNA al-1 (Figura 88, APÊNDICE E). Observa-se que tanto o modelo de RNA 

al-1 quanto o modelo de RNA at-5 apresentam 100% dos dados com erros menores que 5%, 

quando se comparam os valores experimentais com os valores obtidos pela RNA. O modelo 

de RNA at-5 apresenta, ainda, 100% dos dados com erros menores que 0,06%, o que indica 

um resultado satisfatório (Figura 44).  
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Figura 44 Histograma de erros para a massa específica no estado fresco. 

 

Os resultados obtidos permitem inferir que a RNA representa um forte potencial na 

predição da massa específica de concretos contendo RCD  
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4.5.2 Massa específica no estado endurecido 

 

Para a modelagem das redes, 54 dados (66,7%) foram utilizados no treinamento e 27 

(33,3%) na validação dos resultados. Para todos os traços, utilizou-se o valor intermediário 

para a validação dos resultados.  

A Tabela 58 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos LM e RP. 

Para essa modelagem, obteve-se um valor de R² (0,959) imediatamente superior a 0,95, 

quando se utilizaram 2 neurônios, a função sigmoidal ou a função tangente hiperbólica na 

camada oculta e o algoritmo LM ou RP. O maior valor de R² (0,991) foi obtido quando se 

utilizaram 5 neurônios, a função tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo LM. 

Adotou-se a RNA que apresentou R² igual a 0,959, tendo em vista que, aumentando-se 3 

neurônios, o acréscimo no R² seria de apenas 3,2%. 

Modelou-se, também, outra RNA, na qual todos os resultados experimentais da massa 

específica no estado endurecido foram utilizados na fase de treinamento, sem haver a fase de 

validação dos resultados. O maior valor de R² (0,993) foi obtido quando se utilizaram 5 

neurônios, a função tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo de treinamento de 

LM. Como o valor de R² (0,963) com 2 neurônios representa um acréscimo de apenas 0,4% 

em relação à rede com as fases de treinamento e de validação, optou-se por apresentar os 

resultados da RNA que proporcionou o maior valor de R², qual seja, 0,993. 

 

Tabela 58 Maiores valores de R² para RNA obtidas para massa específica no estado endurecido 
 RNA 1 RNA 2 

n 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP 

1 0,894 0,894 0,903 0,903 0,903 0,903 0,897 0,897 0,907 0,907 0,907 0,907 
2 0,894 0,894 0,959 0,959 0,959 0,959 0,897 0,897 0,963 0,963 0,963 0,963 
3 0,894 0,894 0,983 0,982 0,983 0,982 0,897 0,897 0,986 0,986 0,986 0,986 
4 0,894 0,894 0,987 0,987 0,987 0,988 0,897 0,897 0,990 0,986 0,988 0,990 
5 0,894 0,894 0,990 0,989 0,991 0,989 0,897 0,897 0,991 0,991 0,993 0,991 
6 0,894 0,894 0,991 0,991 0,991 0,991 0,897 0,897 0,993 0,992 0,993 0,993 
7 0,894 0,894 0,991 0,991 0,991 0,991 0,897 0,897 0,993 0,992 0,993 0,993 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Na Tabela 59, encontram-se os valores de erro médio que permitem a escolha da RNA 

1bs-2 como um modelo apropriado para a predição da massa específica no estado endurecido, 

de concretos contendo RCD, juntamente à RNA 2at-5. Esses modelam determinam a Equação 

(71) e a Equação (72), respectivamente. 
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Tabela 59 Valores do erro médio das RNA (%) 
 RNA 1as-2 RNA 1bs-2 RNA 1at-2 RNA 1bt-2 

Erro médio 0,85388 0,85343 0,85388 0,85388 

 

MED = 
0,0873

e(k1) + 1 - 
0,0107
e(k2)

 + 2,4360 

onde: 
k1 = 27,4034*FAC + 0,1469*PAG + 0,1499*PAM - 44,2145 
k2 = 13,2363*FAC - 0,0839*PAG - 0,0716*PAM - 2,9822 

(71) 

 
MED = 0,0874*tgh(k1) - 0,0501*tgh(k2) - 5,6753*tgh(k3) + 5,6674*tgh(k4) - 
1,3904*tgh(k5) + 1,0753 
onde: 
k1 = 4,6834*FAC - 0,0120*PAG - 0,0179*PAM - 2,0735 
k2 = 3,1039*FAC + 0,0274*PAG + 0,0129*PAM - 4,4042 
k3 = 26,0787*FAC + 0,0782*PAG + 0,0876*PAM - 27,5063 
k4 = 26,3942*FAC + 0,0815*PAG + 0,0907*PAM - 28,0798 
k5 = 0,4666*FAC - 0,0044*PAG - 0,0325*PAM - 2,2025 

(72) 

 
Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 
Para a fase de validação dos resultados, o modelo RNA 1bs-2 apresenta um acréscimo 

de 1,2% no valor do R² em relação ao valor obtido no treinamento. Comparando-se com o 

modelo RNA 2at-5, obteve-se um acréscimo no valor de R² de 3,4% em relação ao modelo de 

RNA 1bs-2 (Figura 89 e Figura 90, APÊNDICE E). 

Observando-se o histograma da Figura 45, nota-se que 63% dos dados apresentam 

erros menores que 0,8%, e 100% dos dados apresentam erros menores que 5%. Esses 

resultados demonstram que a equação obtida no modelo de treinamento da RNA 1bs-2 

representa bem o modelo de validação dos resultados. 

No modelo RNA 2at-5, houve um aumento de 44,4% nos dados que apresentaram 

erros menores que 0,8% em relação ao modelo utilizado na RNA 1bs-2, indicando que a 

predição através da RNA 2at-5 é mais precisa que a da RNA 1bs-2. 
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Figura 45 Histograma de erros para a massa específica no estado endurecido. 

 

Observa-se que tanto o modelo de RNA 1bs-2 quanto o modelo de RNA 2at-5 

apresentam 100% dos dados com erros menores que 5%, quando se comparam os valores 

experimentais com os valores obtidos pela RNA. O modelo de RNA 2at-5 apresenta, ainda, 

100% dos dados com erros menores que 0,8%, o que indica um resultado satisfatório.  

Os resultados obtidos permitem inferir que a RNA representa um forte potencial na 

predição da massa específica no estado endurecido de concretos contendo RCD. 

 

4.5.3 Absorção de água 

 

Para a modelagem das redes, 54 dados (66,7%) foram utilizados no treinamento e 27 

(33,3%) na validação dos resultados. Para todos os traços, utilizou-se o valor intermediário 

para a validação dos resultados.  

A Tabela 60 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos LM e RP. 

Para essa modelagem, obteve-se um valor de R² (0,954) imediatamente superior a 0,95, 

quando se utilizaram 1 neurônio, a função linear na camada oculta e o algoritmo LM ou RP. O 

maior valor de R² (0,996) foi obtido quando se utilizaram 5 neurônios, a função sigmoidal ou 

a função tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo LM. Adotou-se a RNA que 

apresentou R² igual a 0,954, tendo em vista que, aumentando-se 4 neurônios, o acréscimo no 

R² seria de 4,2%. 

Modelou-se, também, outra RNA, na qual todos os resultados experimentais da 

absorção de água foram utilizados na fase de treinamento, sem haver a fase de validação dos 

resultados. O maior valor de R² (0,997) foi obtido quando se utilizaram 5 neurônios, a função 

sigmoidal ou a função tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo LM. Como o valor 
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de R² (0,956) com 1 neurônio representa um acréscimo de apenas 0,2% em relação à rede com 

as fases de treinamento e validação, optou-se por apresentar os resultados da RNA que 

proporcionou o maior valor de R² (0,997).  

 

Tabela 60 Maiores valores de R² para RNA obtidas para absorção de água 
 RNA 1 RNA 2 

n 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP 

1 0,954 0,954 0,966 0,966 0,966 0,966 0,956 0,956 0,968 0,968 0,968 0,968 
2 0,954 0,954 0,981 0,967 0,989 0,972 0,956 0,956 0,990 0,971 0,990 0,975 
3 0,954 0,954 0,990 0,985 0,991 0,985 0,956 0,956 0,991 0,982 0,992 0,991 
4 0,954 0,954 0,993 0,987 0,995 0,991 0,956 0,956 0,995 0,993 0,996 0,992 
5 0,954 0,954 0,996 0,995 0,996 0,994 0,956 0,956 0,997 0,995 0,997 0,995 
6 0,954 0,954 0,996 0,995 0,996 0,996 0,956 0,956 0,997 0,997 0,997 0,996 
7 0,954 0,954 0,996 0,996 0,996 0,996 0,956 0,956 0,997 0,997 0,997 0,997 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Da observação da Tabela 61, as redes RNA 1al-1 e RNA 2at-5 foram adotadas neste 

trabalho para a predição da absorção de água de concretos contendo RCD, resultando na 

Equação (73) e na Equação (74), respectivamente. 

 

Tabela 61 Valores do erro médio das RNA (%) 
 RNA 1al-1 RNA 1bl-1 RNA 2as-5 RNA 2at-5 

Erro médio 5,73628 5,73628 1,39653 1,38987 
 
AB = 7,1776*FAC + 0,0276*PAG + 0,0289*PAM + 1,6220 (73) 

 
AB = -6,6082*tgh(k1) + 0,5831*tgh(k2) - 0,5128*tgh(k3) + 0,9088*tgh(k4) + 
1,4771*tgh(k5) + 6,5662 
 
onde: 
k1 = 0,7206*FAC - 0,0084*PAG - 0,0097*PAM - 0,1636 
k2 = 199,5294*FAC + 0,2118*PAG + 0,3985*PAM - 150,3589 
k3 = 202,9608*FAC - 0,6093*PAG - 0,3983*PAM - 61,2768 
k4 = 75,5277*FAC - 0,0090*PAG - 0,0133*PAM - 47,7322 
k5 = 66,3424*FAC - 0,3947*PAG - 0,4012*PAM - 13,1322 

(74) 

 
Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 
Para a fase de validação dos resultados, o modelo de RNA 1al-1 apresenta um 

acréscimo de 0,6% no valor do R² em relação ao valor obtido no treinamento, enquanto que o 
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modelo de RNA 2at-5 obteve um acréscimo no valor de R² de 4,3% em relação ao modelo de 

RNA 1al-1 (Figura 91 e Figura 92, APÊNDICE E). 

Observa-se, na Figura 46, que o modelo de RNA 1al-1 apresenta 48,1% dos dados 

com erros menores que 5% e 98,1% dos dados com erros menores que 15%, quando se 

comparam os valores experimentais com os valores obtidos pela RNA.  

Na validação dos resultados, 44,4% dos dados apresentam erros menores que 5%, e 

100% dos dados apresentam erros menores que 15%. Esses resultados demonstram que a 

equação obtida no modelo de treinamento da RNA 1al-1 representa bem o modelo de 

validação dos resultados. Nota-se também que, para a RNA 2at-5, houve um aumento dos 

dados que apresentaram erros menores que 5% e 15% (98,8% e 100%, respectivamente) em 

relação ao modelo utilizado na RNA 1al-1, indicando que a predição através da RNA 2at-5 é 

mais precisa que a da RNA 1al-1. 
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Figura 46 Histograma de erros para a absorção de água. 

 

Os resultados obtidos permitem inferir que a RNA representa um forte potencial na 

predição da absorção de água de concretos contendo RCD. 

 

4.5.4 Índice de vazios 

 

Para a modelagem do índice de vazios de concretos contendo RCD, 54 dados (66,7%) 

foram utilizados no treinamento e 27 (33,3%) na validação dos resultados. Para todos os 

traços, utilizou-se o valor intermediário para a validação dos resultados.  
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A Tabela 62 mostra os valores de R², quando foram utilizados os LM e RP. Para essa 

modelagem, obteve-se um valor de R² (0,951) imediatamente superior a 0,95, quando se 

utilizaram 1 neurônio, a função sigmoidal ou a função tangente hiperbólica na camada oculta 

e o algoritmo LM ou RP. O maior valor de R² (0,995) foi obtido quando se utilizaram 5 

neurônios, a função tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo LM. Adotou-se a 

RNA que apresentou R² igual a 0,951, tendo em vista que, aumentando-se 4 neurônios, o 

acréscimo no R² seria de 4,4%. Modelou-se, também, outra RNA, na qual todos os resultados 

experimentais do índice de vazios foram utilizados na fase de treinamento, sem haver a fase 

de validação dos resultados. O maior valor de R² (0,996) foi obtido quando se utilizaram 5 

neurônios, a função tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo LM. Como o valor 

de R² (0,954) com 1 neurônio representa um acréscimo de apenas 0,3% em relação à rede com 

as fases de treinamento e validação, optou-se por apresentar os resultados da RNA que 

proporcionou o maior valor de R² (0,996).  

 

Tabela 62 Maiores valores de R² para RNA obtidas para índice de vazios 
 RNA 1 RNA 2 

n 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP 

1 0,922 0,922 0,951 0,951 0,951 0,951 0,924 0,924 0,954 0,954 0,954 0,954 
2 0,922 0,922 0,985 0,962 0,985 0,963 0,924 0,924 0,987 0,963 0,965 0,965 
3 0,922 0,922 0,988 0,979 0,987 0,984 0,924 0,924 0,992 0,981 0,992 0,987 
4 0,922 0,922 0,991 0,991 0,990 0,990 0,924 0,924 0,994 0,991 0,994 0,988 
5 0,922 0,922 0,994 0,993 0,995 0,994 0,924 0,924 0,995 0,995 0,996 0,995 
6 0,922 0,922 0,995 0,994 0,995 0,995 0,924 0,924 0,996 0,995 0,996 0,995 
7 0,922 0,922 0,995 0,995 0,995 9,946 0,924 0,924 0,996 0,996 0,996 0,996 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Os valores dos erros médios expressos na Tabela 63 indicam que a RNA 1bs-1 pode 

ser adotada, juntamente à RNA 2at-5, determinando-se a Equação (75) e a Equação (76), 

respectivamente. 

 

Tabela 63 Valores do erro médio das RNA (%) 
 RNA 1as-1 RNA 1bs-1 RNA 1at-1 RNA 1bt-1 

Erro médio 4,39285 4,38889 4,39285 4,38935 

 

IV = - 
15,5133
e(k1) + 1 + 22,3489 

onde: 
k1 = 4,6998*FAC + 0,0150*PAG + 0,0169*PAM - 3,4629 

(75) 
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IV = -3,4656*tgh(k1) - 0,7148*tgh(k2) + 28,1738*tgh(k3) + 2,5352*tgh(k4) + 
0,8907*tgh(k5) - 2,8512 
onde: 
k1 = 1,2396*FAC - 0,0181*PAG - 0,0072*PAM + 0,1309 
k2 = 232,9808*FAC + 0,4586*PAG + 0,2350*PAM - 220,4069 
k3 = 0,6351*FAC + 0,0024*PAG + 0,0055*PAM + 0,1215 
k4 = 80,7649*FAC - 0,4657*PAG - 0,4754*PAM - 17,0814 
k5 = 155,9394*FAC - 0,2514*PAG - 0,6948*PAM - 29,9860 

(76) 

 
Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 
Observa-se que os modelos de RNA 1bs-1 e RNA 2at-5 apresentam variação no 

coeficiente de determinação menor que 4,9% e 0,4%, respectivamente, indicando um 

resultado inicialmente bom (Figura 93 e Figura 94, APÊNDICE E). Para a fase de validação 

dos resultados, o modelo de RNA1bs-1 apresenta um acréscimo de 0,8% no valor do R² em 

relação ao valor obtido no treinamento. No modelo de RNA 2at-5, obteve-se um acréscimo no 

valor de R² de 4,5% em relação ao modelo de RNA 1bs-1. 

Verifica-se, com base na Figura 47, que o modelo de RNA 1bs-1 apresenta 70,4% dos 

dados com erros menores que 5% e 98,1% dos dados com erros menores que 15%, na fase de 

treinamento. Na fase de validação dos resultados, 77,8% dos dados apresentam erros menores 

que 5%, e 98,1% dos dados apresentam erros menores que 15%, na fase de validação. Esses 

resultados demonstram que a equação obtida no modelo de treinamento da RNA 1bs-1 

representa bem o modelo de validação dos resultados. 

No modelo de RNA 2at-5 houve um aumento dos dados que apresentaram erros 

menores que 5%  e 15% (98,8% e 100%, respectivamente) em relação ao modelo utilizado na 

RNA 1bs-1, indicando que a predição através da RNA 2at-5 é mais precisa que a da RNA 

1bs-1. 
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Figura 47 Histograma de erros para a índice de vazios. 

 

Os resultados obtidos permitem inferir que a RNA representa um forte potencial na 

predição do índice de vazios de concretos contendo RCD, e, ainda, que a RNA 2at-5 

apresenta uma maior correlação entre os parâmetros de entrada e o de saída que o modelo de 

RNA 1bs-1, apresentando também uma equação mais complexa. 

 

4.5.5 Resistência à tração por compressão diametral 

 

Para treinar a RNA da resistência à tração por compressão diametral, foram utilizados 

79 resultados, ressaltando-se que, para essa propriedade, não houve fase de treinamento e 

validação, foi obtida uma RNA com treinamento, apenas. 

A Tabela 64 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos LM e RP. 

Obteve-se um valor de R² (0,807) imediatamente superior ao valor obtido no modelo de 

regressão múltipla (0,730), quando se utilizaram 1 neurônio, a função linear na camada oculta 

e o algoritmo LM ou RP. E o maior valor de R² (0,955) foi obtido quando se utilizaram 6 

neurônios, a função sigmoidal ou a função tangente hiperbólica na camada oculta e o 

algoritmo LM.  
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Tabela 64 Maiores valores de R² para RNA obtidas para resistência à tração por compressão 
diametral  

n 
Função linear Função sigmoidal Função tangente hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP 

1 0,807 0,807 0,841 0,841 0,841 0,841 
2 0,807 0,807 0,893 0,907 0,893 0,904 
3 0,807 0,807 0,937 0,930 0,918 0,937 
4 0,807 0,807 0,944 0,943 0,951 0,947 
5 0,807 0,807 0,954 0,952 0,954 0,950 
6 0,807 0,807 0,955 0,954 0,955 0,954 
7 0,807 0,807 0,954 0,954 0,954 0,954 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

As redes RNA al-1 e RNA as-6 foram adotadas neste trabalho para a predição da 

resistência à tração por compressão diametral de concretos contendo RCD após análise da 

Tabela 65. Com esses modelos foram obtidas a Equação (77) e a Equação (78), 

respectivamente. 

 

Tabela 65 Valores do erro médio das RNA (%) 
 RNA al-1 RNA bl-1 RNA as-6 RNA at-6 

Erro médio 9,50715 9,50715 5,08832 5,09565 

 

 
TC = -2,3667*FAC - 0,0044*PAG - 0,0028*PAM + 4,1688 (77) 

 

TC = - 
0,5704

e(k1) + 1 + 
0,4414
e(k2) 

 + 
0,5971
e(k3) 

 - 
1,0913
e(k4) 

 + 
63,8841

e(k5) 
 - 

64,8420
e(k6) 

 + 2,6494 

onde: 
k1 = 5,7797*FAC - 0,6137*PAG - 0,3105*PAM + 59,1557 
k2 = 553,2436*FAC + 0,4646*PAG - 0,6913*PAM - 372,5915 
k3 = 138,0863*FAC + 0,5304*PAG - 0,0380*PAM - 110,2930 
k4 = 7,1044*FAC + 0,0308*PAG - 0,3513*PAM + 31,3297 
k5 = -13,5909*FAC + 0,1137*PAG - 0,0168*PAM + 1,3268 
k6 = -12,7515*FAC + 0,1081*PAG - 0,0161*PAM + 1,1416 

(78) 

 
Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 
O modelo de regressão múltipla ponderada dos resultados da resistência à tração por 

compressão diametral de concretos contendo RCD, obtido por Lima (2008), é definido pela 

Equação (79). 

 

TC = 1,81789 + 4,47492*FAC - 0,00530*PAM + 0,01106*PAG - 5,10288*FAC² - 
0,00002*PAM² - 0,00005*PAG² + 0,00926*FAC*PAM - 0,01348*FAC*PAG - 
0,00003*PAM*PAG + 0,73 

(79) 
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Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 

Esse modelo é caracterizado por um R² igual a 0,73. Percebe-se então que o modelo de 

RNA apresenta um aumento de 10,5% a 30,8% em relação ao modelo de regressão múltipla, 

uma vez que o R² obtido pelas RNA adotadas foram 0,807, valor mínimo, e 0,955, valor 

máximo (Figura 95, APÊNDICE E). Observa-se que o modelo de RNA as-6 apresentou um 

acréscimo de 15,5% no valor do R² da equação obtida em relação à RNA al-1. 

A partir dos modelos de RNA, foi elaborado o histograma dos erros obtidos da 

comparação entre os resultados experimentais e os resultados gerados pelas RNA. A Figura 

48 mostra o histograma de erros para a RNA al-1 e para a RNA as-6, no qual se observa que, 

para o modelo de RNA as-6, 57% dos dados possuem erros menores que 5%, enquanto que na 

RNA al-1, esse valor decresce para 40,5%. Essas diferenças indicam que a RNA as-6 

apresenta uma maior capacidade de predição. 
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Figura 48 Histograma de erros para a resistência à tração por compressão diametral. 

 

Quando se verifica o percentual de dados que apresentam erros menores que 15%, 

obtém-se, para a RNA al-1, o valor de 78,5% e, para a RNA as-6, 98,7%. Esses resultados 

mostram que os modelos gerados podem ser considerados satisfatórios para a predição da 

resistência à tração por compressão diametral. 
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4.5.6 Resistência à tração na flexão 

 

Para treinar a RNA da resistência à tração na flexão, foram utilizados 54 resultados, 

não havendo fase de treinamento e validação, apenas treinamento. 

A Tabela 66 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos LM e RP. 

Obteve-se um valor de R² (0,845) imediatamente superior ao valor obtido no modelo de 

regressão múltipla (0,830), quando se utilizaram 1 neurônio, a função linear na camada oculta 

e o algoritmo LM ou RP. E o maior valor de R² (0,979) foi obtido quando se utilizaram 6 

neurônios, a função sigmoidal ou a função tangente hiperbólica na camada oculta e o 

algoritmo LM.  

 

Tabela 66 Maiores valores de R² para RNA obtidas para resistência à tração na flexão 

n 
Função linear Função sigmoidal Função tangente hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP 

1 0,845 0,845 0,912 0,915 0,915 0,915 
2 0,845 0,845 0,939 0,939 0,942 0,939 
3 0,845 0,845 0,958 0,960 0,953 0,949 
4 0,845 0,845 0,973 0,961 0,973 0,966 
5 0,845 0,845 0,978 0,968 0,976 0,977 
6 0,845 0,845 0,979 0,977 0,979 0,977 
7 0,845 0,845 0,979 0,978 0,979 0,979 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Conforme se observa na Tabela 67, as redes RNA al-1 e RNA as-6 foram adotadas 

para a predição da resistência à tração na flexão de concretos contendo RCD, obtendo-se a 

Equação (80) e a Equação (81), respectivamente. 

 

Tabela 67 Valores do erro médio das RNA (%) 
 RNA al-1 RNA bl-1 RNA as-6 RNA bs-6 

Erro médio 8,20269 8,20269 3,13380 3,13380 

 

TF = -5,4648*FAC - 0,0038*PAG - 0,0022*PAM + 8,1091 (80) 

 

TF = - 
6,2347

e(k1) + 1 - 
20,2532

e(k2) 
 + 

8,3922
e(k3) 

 + 
24,6720

e(k4) 
 - 

0,6652
e(k5) 

 + 
25,4513

e(k6) 
 - 1,3880 

onde: 
k1 = -0,2489*FAC - 0,0963*PAG + 0,1191*PAM + 6,3964 
k2 = -97,3022*FAC - 0,0565*PAG + 0,0360*PAM + 49,1322 
k3 = 5,1823*FAC - 0,0524*PAG + 0,0794*PAM + 0,2895 
k4 = 8,3440*FAC + 0,0291*PAG - 0,0068*PAM - 2,4760 
k5 = 71,1917*FAC + 0,1817*PAG + 0,0244*PAM - 69,0745 

(81) 
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k6 = -38,6381*FAC - 0,0530*PAG + 0,0274*PAM + 19,6141 
 

Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 
O modelo de regressão múltipla ponderada dos resultados da resistência à tração na 

flexão de concretos contendo RCD, obtido por Lima (2008), é definido pela Equação (82).  

 

TF = 17,8642 - 34,6065*FAC - 0,0210*PAM + 0,0121*PAG + 21,0000*FAC² + 
0,0001*PAM² - 0,0000*PAG² + 0,0180*FAC*PAM + 0,0188*FAC*PAG - 
0,0000*PAM*PAG + 0,83 

(82) 

 

Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 

Esse modelo é caracterizado por um R² igual a 0,83. Percebe-se então que o modelo de 

RNA apresenta um aumento de 5,4% a 18% em relação ao modelo de regressão múltipla, uma 

vez que o R² obtido pelas RNA adotadas foram 0,845, valor mínimo, e 0,979, valor máximo 

(Figura 96, APÊNDICE E). 

Observa-se que o modelo de RNA as-6 apresentou um acréscimo de 13,7% no valor 

do R² da equação obtida em relação à RNA al-1. 

Para o modelo de RNA as-6, 81,5% dos dados possuem erros menores que 5%, 

enquanto que na RNA al-1, esse valor decresce para 42,6% (Figura 49). Essas diferenças 

indicam que a RNA as-6 apresenta uma maior capacidade de predição, no entanto a equação 

gerada por esse modelo também é mais complexa. 
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Figura 49 Histograma de erros para a resistência à tração na flexão. 
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Quando se verifica o percentual de dados que apresentam erros menores que 15%, 

obtém-se, para a RNA al-1, o valor de 81,5% e, para a RNA 2, 100%. Esses resultados 

mostram que os modelos gerados podem ser considerados satisfatórios para a predição da 

resistência à tração por na flexão. 

 

4.5.7 Módulo de elasticidade 

 

Para treinar a RNA do módulo de elasticidade, foram utilizados 70 resultados. 

Também nessa propriedade não houve fase de treinamento e validação, foi obtida uma RNA 

com treinamento, apenas. 

A Tabela 68 mostra os valores de R², quando foram utilizados os LM e RP. Obteve-se 

um valor de R² (0,862) imediatamente superior ao valor obtido no modelo de regressão 

múltipla (0,790), quando se utilizaram 1 neurônio, a função linear na camada oculta e o 

algoritmo LM ou RP. E o maior valor de R² (0,937) foi obtido quando se utilizaram 5 

neurônios, a função sigmoidal ou a função tangente hiperbólica na camada oculta e o 

algoritmo LM. 

 

Tabela 68 Maiores valores de R² para RNA obtidas para módulo de elasticidade 

n 
Função linear Função sigmoidal Função tangente hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP 

1 0,863 0,862 0,891 0,889 0,891 0,888 
2 0,862 0,862 0,906 0,902 0,904 0,901 
3 0,862 0,862 0,927 0,927 0,927 0,927 
4 0,862 0,862 0,933 0,929 0,935 0,929 
5 0,862 0,862 0,937 0,936 0,937 0,934 
6 0,862 0,862 0,937 0,936 0,937 0,936 
7 0,862 0,862 0,937 0,937 0,937 0,937 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Após análise da Tabela 69, as redes RNA al-1 e RNA as-5 foram adotadas neste 

trabalho para predição do módulo de elasticidade de concretos contendo RCD. A Equação 

(83) e a Equação (84) derivam desses modelos, respectivamente. 

 

Tabela 69 Valores do erro médio das RNA (%) 
 RNA al-1 RNA bl-1 RNA as-5 RNA at-5 

Erro médio 8,01252 8,01252 4,70938 4,76667 

 

EC = -15,3154*FAC - 0,0652*PAG - 0,0628*PAM + 39,4464 (83) 
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EC = 
4792,5209
e(k1) + 1  - 

4,4917
e(k2) 

 + 
4796,1237

e(k3) 
 + 

3,5774
e(k4) 

 + 
8,7444
e(k5) 

 - 4772,7041 

 
onde: 
k1 = -116,9341*FAC - 0,7771*PAG - 0,4028*PAM + 174,3651 
k2 = 0,0852*FAC - 0,1321*PAG - 0,0541*PAM + 5,4598 
k3 = 46,8067*FAC + 0,3562*PAG + 0,1923*PAM - 76,1734 
k4 = 63,4853*FAC + 0,0633*PAG + 0,1606*PAM - 56,4187 
k5 = 23,6490*FAC + 0,0426*PAG + 0,1160*PAM - 15,1295 

(84) 

 
Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 
O modelo de regressão múltipla ponderada dos resultados do módulo de elasticidade 

de concretos contendo RCD, obtido por Lima (2008), é definido pela Equação (85). 

 

EC = 58,7689 - 65,5412*FAC - 0,1558*PAM - 0,1560*PAG + 33,4979*FAC² + 
0,0002*PAM² - 0,0003*PAG² + 0,0852*FAC*PAM + 0,0596*FAC*PAG + 
0,0004*PAM*PAG + 0,79 

(85) 

 

Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 

Esse modelo é caracterizado por um R² igual a 0,79. Nota-se que o modelo de RNA 

apresenta um aumento de 9,1% a 18,6% em relaçã ao modelo de regressão múltipla, uma vez 

que o R² obtido pelas RNA adotadas foram 0,862, valor mínimo, e 0,937, valor máximo 

(Figura 97, APÊNDICE E). Observa-se que o modelo de RNA as-5 apresentou um acréscimo 

de 8,7% no valor do R² da equação obtida em relação à RNA al-1. 

A partir dos modelos de RNA, foi elaborado o histograma dos erros obtidos da 

comparação entre os resultados experimentais e os resultados gerados pelas RNA. A Figura 

50 mostra o histograma de erros para a RNA al-1 e para a RNA as-5. 
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Figura 50 Histograma de erros para o módulo de elasticidade. 
 

Para o modelo de RNA as-5, 67,1% dos dados possuem erros menores que 5%, 

enquanto que na RNA al-1, esse valor decresce para 38,6%. Quando se verifica o percentual 

de dados que apresentam erros menores que 15%, obtém-se, para a RNA al-1, o valor de 

85,7% e, para a RNA 2, 94,3%. Esses resultados mostram que os modelos gerados podem ser 

considerados satisfatórios para a predição do módulo de elasticidade. 

 

4.5.8 Resistência à compressão, aos 3, 7, e 28 dias 

 

Para treinar a RNA da resistência à compressão aos 3, 7 e 28 dias, foram utilizados 

241 resultados. Em função da existência de um ou dois resultados em alguns traços avaliados 

por Lima (2008), para essa propriedade não houve fase de treinamento e validação, foi obtida 

uma RNA com treinamento, apenas. 

A Tabela 70 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos LM e RP. 

Obteve-se um valor de R² imediatamente superior a 0,95, quando se utilizaram 2 neurônios.  

Com a função tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo LM, obteve-se o valor de 

R² igual a 0,977. E o maior valor de R² (0,991) foi obtido quando se utilizaram 9 neurônios, a 

função tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo LM.  
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Tabela 70 Maiores valores de R² para RNA obtidas para resistência à compressão, aos 3, 7 e 28 
dias 

n 
Função linear Função sigmoidal Função tangente hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP 

1 0,931 0,931 0,947 0,947 0,947 0,947 
2 0,931 0,931 0,976 0,976 0,977 0,975 
3 0,931 0,931 0,981 0,981 0,982 0,981 
4 0,931 0,931 0,984 0,984 0,984 0,983 
5 0,931 0,931 0,985 0,985 0,985 0,985 
6 0,931 0,931 0,986 0,987 0,987 0,986 
7 0,931 0,931 0,988 0,987 0,988 0,987 
8 0,931 0,931 0,989 0,988 0,990 0,989 
9 0,931 0,931 0,990 0,989 0,991 0,989 
n = Nº de neurônios na camada oculta 
 

 

Com os modelos de RNA at-2 e RNA at-9, foram obtidas a Equação (86) e a Equação 

(87), respectivamente. 

 

FC = -2481,5874*tgh(k1) +2277,1220*tgh(k2) + 220,0378 
onde: 
k1 = 1,6928*FAC + 0,0023*PAG + 0,0010*PAM + 0,0240*IDE + 0,0464 
k2 = 1,6333*FAC + 0,0022*PAG + 0,0010*PAM + 0,0265*IDE + 0,0360 

(86) 

 

FC = -1,9194*tgh(k1) +1,9727*tgh(k2) + 844,0163*tgh(k3) - 1,1975*tgh(k4) - 
1,7187*tgh(k5) - 46,2508*tgh(k6) - 1,8524*tgh(k7) - 0,8763*tgh(k8) - 
2,4696*tgh(k9) - 770,0939 
onde: 
k1 = 380,4294*FAC - 0,0985*PAG - 1,382*PAM + 2,0252*IDE -242,5082 
k2 = 176,3323*FAC - 0,6118*PAG - 0,6133*PAM + 1,4318*IDE - 119,7340 
k3 = 0,5721*FAC + 0,0011*PAG - 0,0013*PAM + 0,0679*IDE + 1,9460 
k4 = 368,1162*FAC - 1,2720*PAG + 0,9157*PAM + 1,1308*IDE - 215,5832 
k5 = 38,7136*FAC + 0,0183*PAG + 0,0466*PAM - 0,1189*IDE - 26,8607 
k6 = 5,7579*FAC + 0,0052*PAG + 0,0003*PAM + 0,0101*IDE - 2,1131 
k7 = 4,7597*FAC + 0,0226*PAG + 0,0211*PAM + 0,0265*IDE - 6,6306  
k8 = 146,8182*FAC + 0,7816*PAG - 0,7410*PAM - 3,1844*IDE - 89,8056 
k9 = 29,5930*FAC + 0,0824*PAG + 0,0698*PAM - 0,3737*IDE - 11,8802 

(87) 

 
Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 
Observa-se que o modelo de RNA at-9 apresenta um acréscimo de 1,4% no coeficiente 

de determinação (R²) da equação obtida em relação à RNA at-2 (Tabela 70 e Figura 98, 

APÊNDICE E). 

A partir dos modelos de RNA, foi elaborado o histograma dos erros obtidos da 

comparação entre os resultados experimentais e os resultados gerados pelas RNA. A Figura 
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51 mostra o histograma de erros para a RNA at-2 e para a RNA at-9, no qual se nota que, para 

o modelo de RNA at-9, 71,4% dos dados possuem erros menores que 5%, enquanto que na 

RNA at-2, esse valor decresce para 50,2%. 
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Figura 51 Histograma de erros para a resistência à compressão, aos 3, 7 e 28 dias. 

 
Quando se verifica o percentual de dados que apresentam erros menores que 15%, 

obtém-se, para a RNA at-2, o valor de 93,4% e, para a RNA at-9, 100%. Esses resultados 

mostram que os modelos gerados podem ser considerados satisfatórios para a predição da 

resistência à compressão aos 3, 7 e 28 dias. 

 

4.5.9 Resistência à compressão aos 28 dias 

 

Para treinar a RNA da resistência à compressão aos 28 dias, foram utilizados 79 

resultados. Não houve fase de treinamento e validação, sendo obtida uma RNA com 

treinamento, apenas. 

A Tabela 71 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos LM e RP. 

Obteve-se um valor de R² (0,961) imediatamente superior ao valor obtido no modelo de 

regressão múltipla (0,93), quando se utilizaram 1 neurônio, a função sigmoidal ou a função 

tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo LM ou RP. E o maior valor de R² (0,988) 

foi obtido quando se utilizaram 6 neurônios, a função sigmoidal ou a função tangente 

hiperbólica na camada oculta e o algoritmo LM ou RP.  
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Tabela 71 Maiores valores de R² para RNA obtidas para resistência à compressão aos 28 dias 

n 
Função linear Função sigmoidal Função tangente hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP 

1 0,930 0,930 0,961 0,961 0,961 0,961 
2 0,930 0,930 0,969 0,971 0,971 0,971 
3 0,930 0,930 0,980 0,979 0,980 0,979 
4 0,930 0,930 0,983 0,984 0,984 0,984 
5 0,930 0,930 0,987 0,987 0,987 0,987 
6 0,930 0,930 0,988 0,988 0,988 0,987 
7 0,930 0,930 0,988 0,988 0,988 0,988 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Conforme se observa na Tabela 72, a RNA bt-1 e a RNA at-6 foram as redes adotadas 

neste trabalho para predizer a resistência à compressão aos 28 dias de concretos contendo 

RCD. A Equação (88) e a Equação (89) foram obtidas a partir desses modelos, 

respectivamente: 

 

Tabela 72 Valores do Erro médio das RNA (%) 
 RNA as-1 RNA bs-1 RNA at-1 RNA bt-1 RNA as-6 RNA bs-6 RNA at-6 

Erro médio 6,08392 6,07095 6,08392 6,06574 3,20027 3,21538 3,20012 

 

 
FC = -17,3740*tgh(k1) + 35,9563 
onde: 
k1 = 4,1499*FAC + 0,0057*PAG + 0,0035*PAM + 0,0240*IDE -2,4930 

(88) 

 
FC = -6,8589*tgh(k1) - 5,9245*tgh(k2) + 10,9318*tgh(k3) + 2,9337*tgh(k4) - 
2,5161*tgh(k5) - 4,6210*tgh(k6) + 42,1364 
onde: 
k1 = 0,7000*FAC + 0,0068*PAG - 0,0101*PAM + 0,4167 
k2 = 59,2403*FAC + 0,0059*PAG + 0,0868*PAM - 47,2492 
k3 = 2,1580*FAC + 0,0062*PAG - 0,00048*PAM - 2,8945 
k4 = 30,4754*FAC - 0,1621*PAG - 0,1631*PAM - 7,8147 
k5 = 57,2708*FAC - 0,0156*PAG + 0,0402*PAM - 31,1122 
k6 = 55,8452*FAC + 0,0844*PAG + 0,0766*PAM - 36,1871 

(89) 

 
Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 
O modelo de regressão múltipla ponderada dos resultados da resistência à compressão 

aos 28 dias de concretos contendo RCD, obtido por Lima (2008), é definido pela Equação 

(90). 

 

FC = 101,242181 - 143,569959*FAC - 0,166815*PAM - 0,267352*PAG +  
59,094650*FAC² + 0,000065*PAM² + 0,000412*PAG² + 0,161852*FAC*PAM +  
0,224444*FAC*PAG + 0,000397*PAM*PAG + 0,93 

(90) 
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Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 

Esse modelo é caracterizado por um R² igual a 0,93. Ressalta-se que o modelo de 

RNA apresenta um aumento de 3,3% a 6,2% em relação ao modelo de regressão múltipla, 

uma vez que o R² obtido pelas RNA adotadas foram 0,961, com 1 neurônio na camada oculta, 

e 0,988, com 6 neurônios na camada oculta. O modelo de RNA at-6, ainda, apresentou um 

acréscimo de 2,7% no coeficiente de determinação (R²) da equação obtida em relação à RNA 

bt-1 (Tabela 71 e Figura 99, APÊNDICE E). 

O histograma dos erros (Figura 52) demonstra que, para o modelo de RNA at-6, 

77,2% dos dados possuem erros menores que 5%, enquanto que na RNA bt-1, esse valor 

decresce para 49,4%.  
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Figura 52 Histograma de erros para a resistência à compressão aos 28 dias. 
 

Quando se verifica o percentual de dados que apresentam erros menores que 15%, 

obtém-se, para a RNA bt-1, o valor de 97,5% e, para a RNA at-6, 100%. Esses resultados 

mostram que os modelos gerados podem ser considerados satisfatórios para a predição da 

resistência à compressão aos 28 dias. 

 

4.5.10 Resumo dos resultados obtidos 

 

Na Tabela 73 são mostrados os resultados dos coeficientes de determinação 

imediatamente superiores aos obtidos no modelo de regressão múltipla de Lima (2008) ou 

superiores a 0,95, para a predição de cada propriedade, com as respectivas configurações da 

RNA. São apresentadas, ainda, as configurações obtidas para os maiores valores de R². 
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Tabela 73 Valores de R² imediatamente superiores ao modelo de regressão múltipla e maiores 
valores de R² obtidos através das RNA 

Propriedade n Função Algoritmo 
R² 

(RNA) 
R² 

(Regressão) 
n Função Algoritmo 

Maior R² 
(RNA) 

MEF 1 Lin LM 0,988 - 5 Tgh LM 1,000 
MED 2 Sig RP 0,959 - 5 Tgh LM 0,993 
AB 1 Lin LM 0,954 - 5 Tgh LM 0,997 
IV 1 Sig RP 0,951 - 5 Tgh LM 0,996 
TC 1 Lin LM 0,807 0,730 6 Sig LM 0,955 
TF 1 Lin LM 0,845 0,830 6 Sig LM 0,979 
EC 1 Lin LM 0,862 0,790 5 Sig LM 0,937 
FC 2 Tgh LM 0,977 - 9 Tgh LM 0,991 

FC28 1 Tgh RP 0,961 0,930 6 Tgh LM 0,988 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Observa-se que, para todas as propriedades que apresentavam resultados de modelo de 

regressão, foram obtidos valores de R superiores aos desse modelo. E, para todas as outras 

propriedades, foram obtidos valores de R² imediatamente superiores a 0,95.  

Verifica-se ainda que, para as propriedades de massa específica no estado fresco, 

absorção de água, resistência à tração por compressão diametral, resistência à tração na flexão 

e módulo de elasticidade, foi possível obter valores de R² com a configuração mais simples de 

rede, ou seja, utilizando-se um neurônio na camada oculta, a função linear e o algoritmo LM. 

Para as outras propriedades, a saber, massa específica no estado endurecido, índice de 

vazios, resistência à compressão aos 28 dias e resistência à compressão aos 3, 7 e 28 dias, 

utilizou-se uma configuração de RNA mais complexa, com a utilização de funções não-

lineares e/ou uma quantidade maior de neurônios na camada oculta. Uma maior complexidade 

na configuração das redes também é observada em todas as propriedades, quando se obtém o 

maior valor do coeficiente de determinação. 

Os resultados obtidos permitem inferir que as RNA apresentam enorme potencial para 

representar o problema de predição de propriedades de concreto com RCD, visto que há um 

aumento de até 30,8% no valor de R², em relação aos valores obtidos no modelo de regressão 

múltipla. 

 

4.6 COMPILAÇÃO DOS DADOS – RNA Geral 

 

A seguir, apresentam-se os resultados das modelagens por RNA, utilizando-se uma 

compilação dos dados obtidos nos trabalhos de Leite (2001), Vieira (2003), Cabral (2007), 

Lovato (2007) e Lima (2008), a qual foi denominada de RNA Geral. 
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4.6.1 Massa específica no estado fresco 

 

Para a propriedade da massa específica no estado fresco, de concretos contendo RCD, 

há um total de 156 resultados. Para a modelagem das redes, 136 dados (87,2%) foram 

utilizados no treinamento e 20 (12,8%) na validação dos resultados. Utilizou-se o valor 

imediatamente inferior ao valor máximo para a validação dos resultados. 

A Tabela 74 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos LM e RP. 

Para essa modelagem, obteve-se um valor de R² (0,965) imediatamente superior a 0,95, 

quando se utilizaram 1 neurônio, a função linear na camada oculta e o algoritmo LM ou RP. O 

maior valor de R² (0,997) foi obtido quando se utilizaram 6 neurônios, a função sigmoidal ou 

tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo LM. Adotou-se a RNA que apresentou R² 

igual a 0,965, tendo em vista que, aumentando-se 5 neurônios, o acréscimo no R² seria de 

3,2%. 

 
Tabela 74 Maiores valores de R² para RNA obtidas para massa específica no estado fresco 

 RNA 1 RNA 2 

n 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP 

1 0,965 0,965 0,978 0,978 0,978 0,978 0,968 0,968 0,980 0,980 0,980 0,980 
2 0,965 0,965 0,990 0,987 0,990 0,988 0,968 0,968 0,989 0,990 0,991 0,989 
3 0,965 0,965 0,994 0,991 0,994 0,992 0,968 0,968 0,995 0,992 0,995 0,992 
4 0,965 0,965 0,995 0,994 0,995 0,994 0,968 0,968 0,996 0,993 0,995 0,993 
5 0,965 0,965 0,996 0,994 0,996 0,994 0,968 0,968 0,996 0,994 0,996 0,995 
6 0,965 0,965 0,997 0,995 0,997 0,995 0,968 0,968 0,997 0,996 0,997 0,996 
7 0,965 0,965 0,997 0,995 0,997 0,996 0,968 0,968 0,997 0,996 0,997 0,996 
8 - - - - - - - - 0,997 0,996 0,997 0,996 
9 - - - - - - - - 0,997 0,997 0,997 0,996 

10 - - - - - - - - 0,997 0,997 0,997 0,997 
11 - - - - - - - - 0,997 0,997 0,997 0,997 
12 - - - - - - - - 0,997 0,997 0,997 0,997 
13 - - - - - - - - 0,997 0,997 0,997 0,997 
14 - - - - - - - - 0,997 0,997 0,997 0,997 
15 - - - - - - - - 0,997 0,997 0,997 9,970 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 
Modelou-se, também, outra RNA, na qual todos os resultados experimentais da massa 

específica no estado fresco foram utilizados na fase de treinamento, sem haver a fase de 

validação dos resultados. O maior valor de R² (0,997) foi obtido quando se utilizaram 6 

neurônios, a função sigmoidal ou tangente hiperbólica na camada oculta e o LM. Como o 
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valor de R² (0,968) com 1 neurônio representa um acréscimo de apenas 0,3% em relação à 

rede com as fases de treinamento e validação, optou-se por apresentar os resultados da RNA 

que proporcionou o maior valor de R² (0,997).  

Após observação da Tabela 75, a RNA 1bl-1 e a RNA 2as-6 foram adotadas neste 

trabalho para a predição da massa específica no estado fresco, de concretos contendo RCD, 

determinando-se a Equação (91) e a Equação (92), respectivamente. 

 
Tabela 75 Valores do erro médio das RNA (%) 

 RNA al-1 RNA bl-1 RNA as-6 RNA at-6 
Erro médio 1,30611 1,30603 0,33380 0,34009 

 

MEF = -0,0400*FAC - 0,0008*PAM - 0,0002*PAG - 0,0044*ARG + 0,0045*COC + 
0,0131*CER + 0,0011*OUT + 0,0051*TAR + 0,0031*TAG + 0,0598*FMN +  
+ 0,0204*FMR - 0,0809*FGN - 0,0595*FGR + 0,0002*DMN + 0,2998*DMR + 
0,0244*DGN - 0,0138*DGR + 0,0003*CIM - 0,0203*ADT + 0,0048*CAM - 
0,0051* CAG + 0,0037* ABM - 0,0159* ABG + 0,9628 

(91) 

 

MEF = 
0,3791

e(k1) + 1 - 
2,2970
e(k2) 

 - 
0,1053
e(k3) 

 + 
3,5847
e(k4) 

 - 
0,5167
e(k5) 

 - 
0,1028
e(k6) 

 + 1,5739 
(92) 

onde: 
 

kj = ∑
i=0

23

 Mi0 × Mij   ∴ j=1..6 
(93) 
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Tabela 76 Coeficientes M da Equação (93) 
 0 1 2 3 4 5 6 

0 FAC -10,1850 -5,3638 -59,4817 -1,3885 -2,7412 76,5983 
1 PAM 0,0211 -0,0000 -0,3995 -0,0012 -0,0142 -0,0169 
2 PAG 0,0399 -0,0147 -0,7390 -0,0087 -0,0431 0,1105 
3 ARG -0,0870 -0,0100 -0,8665 -0,0229 0,0011 0,1020 
4 COC -0,0942 0,2200 0,1697 0,0896 0,1481 -0,2092 
5 CER 0,2044 -0,0023 1,5917 0,0853 0,2380 0,1809 
6 OUT 0,0578 0,0221 1,0232 0,0113 0,0203 -0,2516 
7 TAR 0,0942 -0,0639 -0,7425 0,1341 0,0614 0,2612 
8 TAG 0,1058 0,4754 -10,9305 0,2722 0,4172 11,0308 
9 FMN -1,2834 1,3195 -2,9079 0,7362 -2,1318 0,1731 
10 FMR -0,7833 -0,7984 -15,8972 0,7337 7,6546 0,3398 
11 FGN -0,7075 -2,2656 3,0145 0,0303 -1,7287 -0,3808 
12 FGR -0,3081 1,2135 -15,5939 -0,1335 1,7731 -0,5248 
13 DMN -0,6131 0,6167 0,3721 0,2392 -0,5303 -0,2108 
14 DMR 22,3953 -9,3694 248,1024 -38,6321 41,1013 -38,8634 
15 DGN -0,1008 -0,1019 0,0740 0,0765 -0,2176 0,2536 
16 DGR -0,1497 0,1376 -0,1995 0,0141 0,0856 0,1031 
17 CIM -0,0253 0,0011 -0,0285 0,0047 0,0145 0,3414 
18 ADT -1,045 0,2926 10,4733 -0,1621 -7,5732 -0,9962 
19 CAM -0,0921 0,0822 -2,2383 -0,0398 -0,3645 0,1709 
20 CAG 0,0617 0,0286 0,2080 -0,0392 -0,0178 0,1466 
21 ABM -0,1794 0,1667 -1,1328 0,1773 -0,1040 -0,1119 
22 ABG 0,0502 0,0580 3,0099 0,0782 -0,1616 0,1975 
23 Constante -77,0163 37,3730 -785,0664 166,8082 -201,3996 -83,2572 

Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 

Observa-se que os modelos de RNA 1bl-1 e RNA 2as-6 apresentam variação no valor 

do R² menor que 3,5% e 0,3%, respectivamente, indicando um resultado inicialmente bom. 

Para a fase de validação dos resultados, o modelo de RNA 1bl-1 apresenta um acréscimo de 

1,3% no valor do R² em relação ao valor obtido no treinamento (Figura 100 e Figura 101, 

APÊNDICE F). No modelo de RNA 2as-6, obteve-se um acréscimo no valor de R² de 3,2% 

em relação ao modelo de RNA 1bl-1. 

A partir dos modelos de RNA, foi elaborado o histograma dos erros obtidos da 

comparação entre os resultados experimentais e os resultados gerados pelas RNA. A Figura 

53 mostra o histograma de erros para fase de treinamento e validação da RNA 1bl-1 e para a 

fase de treinamento da RNA 2as-6, no qual se verifica que o modelo de RNA 1bl-1 apresenta 

98,5% dos dados com erros menores que 5%, e 100% dos dados com erros menores que 10%, 

quando se comparam os valores experimentais com os valores obtidos pela RNA.  
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Figura 53 Histograma de erros para a massa específica no estado fresco. 

 

Ainda para a RNA 1bl-1, na fase de validação, 100% dos dados apresentam erros 

menores que 5%. Esses resultados demonstram que a equação obtida no modelo de 

treinamento da RNA 1bl-1 representa bem o modelo de validação dos resultados. 

No modelo de RNA 2as-6, houve um aumento dos dados que apresentaram erros 

menores que 5% (100%) em relação ao modelo utilizado na RNA 1bl-1 (98,5%), indicando 

que a predição através da RNA 2as-6 é mais precisa que a da RNA 1bl-1. 

Os resultados obtidos permitem inferir que a RNA representa um forte potencial na 

predição da massa específica no estado fresco de concretos contendo RCD. 

 

4.6.2 Módulo de elasticidade 

 

Para a propriedade do módulo de elasticidade de concretos contendo RCD, há um total 

de 314 resultados. Para a modelagem das redes, 279 dados (88,9%) foram utilizados no 

treinamento e 35 (11,1%) na validação dos resultados. Utilizou-se o valor imediatamente 

inferior ao valor máximo para a validação dos resultados.  

A Tabela 77 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos LM e RP. 

Para essa modelagem, obteve-se um valor de R² imediatamente superior a 0,95, quando se 

utilizaram 2 neurônios. Com a função sigmoidal ou a função tangente hiperbólica na camada 

oculta e o algoritmo LM, obteve-se o valor de R² igual a 0,957. O maior valor de R² (0,975) 

foi obtido quando se utilizaram 7 neurônios, a função sigmoidal ou tangente hiperbólica na 

camada oculta e o algoritmo LM. Adotou-se a RNA que apresentou R² igual a 0,957, tendo 

em vista que, aumentando-se 6 neurônios, o acréscimo no R² seria de 1,8%.  
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Tabela 77 Maiores valores de R² para RNA obtidas para módulo de elasticidade 
 RNA 1 RNA 2 

n 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP 

1 0,940 0,939 0,948 0,946 0,948 0,946 0,939 0,938 0,948 0,944 0,948 0,945 
2 0,940 0,939 0,957 0,955 0,957 0,953 0,939 0,938 0,956 0,955 0,958 0,954 
3 0,940 0,939 0,964 0,960 0,959 0,957 0,939 0,938 0,963 0,959 0,963 0,959 
4 0,940 0,939 0,965 0,964 0,966 0,963 0,939 0,938 0,967 0,960 0,964 0,961 
5 0,940 0,939 0,971 0,964 0,972 0,965 0,939 0,938 0,972 0,964 0,971 0,961 
6 0,940 0,939 0,973 0,967 0,971 0,967 0,939 0,938 0,974 0,966 0,974 0,964 
7 0,940 0,939 0,975 0,969 0,975 0,968 0,939 0,938 0,975 0,970 0,975 0,967 
8 - - - - - - - - 0,976 0,970 0,976 0,970 
9 - - - - - - - - 0,976 0,971 0,976 0,971 

10 - - - - - - - - 0,976 0,971 0,976 0,972 
11 - - - - - - - - 0,976 0,970 0,976 0,972 
12 - - - - - - - - 0,976 0,972 0,976 0,972 
13 - - - - - - - - 0,976 0,974 0,976 0,972 
14 - - - - - - - - 0,976 0,975 0,976 0,974 
15 - - - - - - - - 0,976 0,973 0,976 0,974 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Modelou-se, também, outra RNA, na qual todos os resultados experimentais do 

módulo de elasticidade foram utilizados na fase de treinamento, sem haver a fase de validação 

dos resultados. O maior valor de R² (0,976) foi obtido quando se utilizaram 8 neurônios, a 

função sigmoidal ou tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo LM. Como o valor 

de R² (0,958) com 2 neurônios representa um acréscimo de apenas 0,1% em relação à rede 

com as fases de treinamento e validação, optou-se por apresentar os resultados da RNA que 

proporcionou o maior valor de R² (0,976). 

Da observação da Tabela 78, adotaram-se a RNA 1at-2 e a RNA 2as-8 neste trabalho, 

para a predição do módulo de elasticidade de concretos contendo RCD. Com esses modelos, 

foram obtidas a Equação (94) e a Equação (96), respectivamente. 

 
Tabela 78 Valores do erro médio das RNA (%) 

 RNA 1as-2 RNA 1at-2 RNA 2as-8 RNA 2at-8 
Erro médio 7,82059 7,80945 4,67176 4,69695 

 
EC = 485,9514*tgh(k1) + 1,8498*tgh(k2) + 469,0845 
onde: 
 

(94) 

kj = ∑
i=0

23

 Mi0 × Mij   ∴ j=1..2 
(95) 
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Tabela 79 Coeficientes M da Equação (95) 
 0 1 2   

0 FAC 0,2037 9,4015   
1 PAM -0,0009 0,1214   
2 PAG -0,0011 0,3967   
3 ARG 0,0558 -0,1366   
4 COC 0,0477 0,0132   
5 CER 0,0523 -0,1214   
6 OUT 0,1070 -0,6862   
7 TAR 0,1055 -0,8952   
8 TAG -0,0242 -1,9897   
9 FMN -0,5762 0,4446   
10 FMR 2,5003 -18,5750   
11 FGN -0,1263 0,0096   

 0 1 2   
12 FGR -2,7120 32,3212   
13 DMN -0,1709 -2,4140   
14 DMR -19,0973 120,1672   
15 DGN 0,0924 -0,8226   
16 DGR 0,1079 -0,5191   
17 CIM 0,0005 -0,0365   
18 ADT 0,0115 0,8884   
19 CAM 0,0104 0,3939   
20 CAG -0,0337 -0,3701   
21 ABM 0,0098 -0,4916   
22 ABG -0,0125 0,5007   
23 Constante 89,6741 -668,5450   
 

EC = - 
21,7969
e(k1) + 1 + 

10,3697
e(k2) 

 - 
30,3223

e(k3) 
 - 

48.3181
e(k4) 

 - 
11.2590

e(k5) 
 + 

1548.8972
e(k6) 

 + 
12.6924

e(k7) 
 + 

11.4094
e(k8) 

 + 41.4576 

onde: 

(96) 

 

kj = ∑
i=0

23

 Mi0 × Mij   ∴ j=1..8 

Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

(97) 



 
 

 

 
Tabela 80 Coeficientes M da Equação (97) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
0 FAC 36,1192 -29,5299 40,6470 -35,7720 -16,5634 -0,2590 -30,2367 59,60175 
1 PAM -0,0157 -0,2165 -0,0474 0,0127 0,0411 0,0150 0,1279 -0,2387 
2 PAG 0,0262 -0,2312 0,0687 -0,0380 -0,0502 0,0178 -0,0373 -0,2484 
3 ARG -0,0005 -0,1765 0,0361 0,0022 -0,0792 0,0082 0,0334 -0,0750 
4 COC 0,0234 -0,1772 0,0545 -0,0047 -0,0786 0,0223 0,0587 -0,0432 
5 CER 0,0009 -0,1984 0,0666 -0,0311 -0,0860 0,0270 0,0293 -0,0756 
6 OUT -0,1128 -2,8672 1,2239 -0,0768 -1,7498 0,3533 2,5076 -0,2427 
7 TAR -0,2980 -2,0967 0,7859 0,4505 -1,9426 0,2434 4,2305 -1,4789 
8 TAG -1,8777 -5,6514 -2,5961 3,6451 0,2475 0,0322 -4,6014 -8,9833 
9 FMN -2,4535 -12,3886 -2,0013 3,4620 -1,4012 0,4121 -1,4306 -10,7111 
10 FMR 1,0240 34,3155 46,8324 -7,3588 -51,7323 14,0146 81,4980 -57,6775 
11 FGN 0,1878 19,3559 1,0008 -3,4521 5,2514 -0,5897 -21,681 -7,2905 
12 FGR -8,2386 -127,0623 -32,3159 8,1214 36,8430 -11,7837 -10,7824 197,6586 
13 DMN 0,8435 2,8714 0,5125 -1,6995 0,2828 1,3110 -7,7170 -4,7980 
14 DMR 15,5838 -952,7631 -350,8883 0,2012 489,7652 -135,6754 -738,9114 1630,3106 
15 DGN -0,0030 0,5232 0,4687 -0,3576 -0,2633 0,1904 -1,8254 -1,6169 
16 DGR -0,1284 2,0112 0,7694 -0,1862 -0,9410 0,2787 0,5266 -3,7506 
17 CIM 0,0507 0,0117 -0,0256 0,0209 0,0173 -0,0011 -0,0602 0,0089 
18 ADT -0,1948 -11,8258 0,1387 0,2739 -1,7330 -0,5008 -2,15739 10,5837 
19 CAM -0,1175 -0,8103 -0,4807 0,1809 0,3225 -0,1960 -0,3108 0,0418 
20 CAG -0,0443 -3,4132 0,3895 0,1179 0,1649 -0,0660 -0,8868 2,0431 
21 ABM 0,2821 -3,2520 0,1975 -0,1224 -0,5623 0,5176 -3,1657 -2,0854 
22 ABG 0,0430 3,1387 0,1603 -0,0467 -0,6544 0,3089 -0,7887 1,0787 
23 Constante -19,1526 5649,5802 1714,0649 -46,5449 -2325,2664 667,5645 3470,3277 -8743,5320 
 

143 



144 
 

 

Observa-se que os modelos de RNA 1at-2 e RNA 2as-8 apresentam variação no 

coeficiente de determinação menor que 4,3% e 2,4%, respectivamente, indicando um 

resultado inicialmente bom. Para a fase de validação dos resultados, o modelo de RNA 1at-2 

apresenta uma redução de 4,3% no valor do R² em relação ao valor obtido no treinamento, e, 

no modelo de RNA 2as-8, obteve-se um acréscimo no valor de R² de 1,9% em relação ao 

modelo de RNA 1at-2 (Figura 102 e Figura 103, APÊNDICE F). 

Verifica-se, a partir do histograma da Figura 54, que o modelo de RNA 1at-2 

apresenta 43% dos dados com erros menores que 5% e 87,5% dos dados com erros menores 

que 15%, quando se comparam os valores experimentais com os valores obtidos pela RNA.  
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Figura 54 Histograma de erros para o módulo de elasticidade. 

 

Para a fase de validação da RNA 1at-2, 37,1% dos dados apresentam erros menores 

que 5% e 80% dos dados apresentam erros menores que 15%. Esses resultados demonstram 

que, apesar da redução encontrada, a equação obtida no modelo de treinamento da RNA 1at-2 

representa bem o modelo de validação dos resultados. Já no modelo de RNA 2as-8, houve um 

aumento dos dados que apresentaram erros menores que 5% e 15% (71,7% e 93,9%, 

respectivamente) em relação ao modelo utilizado na RNA 1at-2, indicando que a predição 

através da RNA 2as-8 é mais precisa que a da RNA 1at-2. 

Os resultados obtidos permitem inferir que a RNA representa um forte potencial na 

predição do módulo de elasticidade de concretos contendo RCD, e, ainda, que a RNA 2as-8 

apresenta uma maior correlação entre os parâmetros de entrada e o de saída que o modelo de 

RNA 1at-2, apresentando também uma equação mais complexa. 
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4.6.3 Resistência à tração na flexão 

 

Para a propriedade de resistência à tração na flexão de concretos contendo RCD, há 

um total de 100 resultados. Para a modelagem das redes, 94 dados (94%) foram utilizados no 

treinamento e 6 (6%) na validação dos resultados. Utilizou-se o valor imediatamente inferior 

ao valor máximo para a validação dos resultados.  

A Tabela 81 mostra os valores de R², quando foram utilizados os LM e RP. Para essa 

modelagem, não se obteve valor de R² imediatamente superior a 0,95. O maior valor de R² 

(0,840) foi obtido quando se utilizaram 5 neurônios, a função tangente hiperbólica na camada 

oculta e o algoritmo LM. 

Modelou-se, também, outra RNA, na qual todos os resultados experimentais da 

resistência à tração na flexão foram utilizados na fase de treinamento, sem haver a fase de 

validação dos resultados. O maior valor de R² obtido foi 0,839, que é menor que o valor de 

0,840, obtido quando se realizou a fase de treinamento e validação. Sendo assim, adotou-se a 

RNA que apresentou o valor de R² igual a 0,840 (RNA at-5). 

 

Tabela 81 Maiores valores de R² para RNA obtidas para resistência à tração na flexão 
 RNA 1 RNA 2 

n 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP 

1 0,689 0,683 0,738 0,738 0,718 0,739 0,688 0,688 0,741 0,738 0,707 0,739 
2 0,689 0,683 0,790 0,753 0,795 0,753 0,688 0,688 0,795 0,776 0,782 0,775 
3 0,689 0,683 0,802 0,790 0,812 0,801 0,688 0,688 0,800 0,794 0,808 0,800 
4 0,689 0,683 0,824 0,807 0,823 0,801 0,688 0,688 0,817 0,811 0,822 0,806 
5 0,689 0,683 0,837 0,823 0,840 0,814 0,688 0,688 0,830 0,827 0,838 0,824 
6 0,689 0,683 0,840 0,826 0,840 0,827 0,688 0,688 0,839 0,831 0,839 0,830 
7 0,689 0,683 0,840 0,835 0,840 0,834 0,688 0,688 0,839 0,834 0,839 0,834 
8 - - - - - - - - 0,839 0,837 0,839 0,838 
9 - - - - - - - - 0,839 0,837 0,839 0,837 

10 - - - - - - - - 0,839 0,838 0,839 0,838 
11 - - - - - - - - 0,839 0,839 0,839 0,839 
12 - - - - - - - - 0,839 0,837 0,839 0,838 
13 - - - - - - - - 0,839 0,839 0,839 0,836 
14 - - - - - - - - 0,839 0,839 0,839 0,838 
15 - - - - - - - - 0,839 0,839 0,839 0,839 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Com o modelo da RNA adotada, foi obtida a Equação (98). 

TF = - 0,8211*tgh(k1) - 0,4994*tgh(k2) + 1,4411*tgh(k3) - 2,0895*tgh(k4) + 
0,3656*tgh(k5) + 4,7985 

(98) 
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onde: 
 

kj = ∑
i=0

20

 Mi0 × Mij   ∴ j=1..5 
(99) 

 
Tabela 82 Coeficientes M da Equação (99) 

 0 1 2 3 4 5 
0 FAC 68,2050 377,1818 114,2005 31,2188 631,8028 
1 PAM 0,0092 -1,5665 -0,0018 -0,0027 -0,3105 
2 PAG - 0,0261 0,7850 0,0622 0,0168 -0,1775 
3 ARG - 0,0531 0,1582 2,6583 -0,7243 4,1106 
4 COC - 1,1866 5,3460 87,2813 -22,3662 134,4278 
5 CER - 1,3207 -10,093 -216,4731 54,3024 -334,1724 
6 OUT 0,0305 -0,1016 -2,6500 0,6494 -4,0528 
7 TAR - 0,1432 0,2674 5,5683 -1,3747 8,5143 
8 TAG 16,0688 -14,0668 -3,7492 -0,8493 12,7968 
9 FMN - 34,9022 -7,8337 2183,7083 -536,7235 3427,5000 
10 FMR 14,8565 -33,1606 -793,2880 211,0184 -1212,0467 
11 FGN 0,6580 -3,4271 -49,3775 12,0322 -75,7277 
12 FGR 3,4945 -6,1047 -156,3227 39,1064 -237,7635 
13 DMN 0,1580 -1,8479 -29,5639 7,6373 -45,9681 
14 DGN -0,0099 -0,3821 -7,5099 2,0062 -11,6589 
15 DGR 0,2298 -0,6127 -10,9102 2,9117 -17,0421 
16 CIM 0,2755 -0,3964 0,1326 0,0384 1,2303 
17 CAG - 0,1253 0,3647 7,1051 -1,9552 10,8997 
18 ABM - 0,1230 0,2120 5,8135 -1,5993 8,8737 
19 ABG - 0,2622 0,4057 11,4038 -2,9759 17,1609 
20 Constante - 130,9478 420,0182 1846,5470 -557,4534 1971,7866 

 
Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 

Observa-se que o modelo de RNA adotada apresenta variação no valor do R² 

acentuado, 0,840 e 0,742, para as fases de treinamento e validação, respectivamente (Figura 

104 e Figura 105, APÊNDICE F). 

A partir do modelo de RNA, foi elaborado o histograma dos erros obtidos da 

comparação entre os resultados experimentais e os resultados gerados pelas RNA. A Figura 

55 mostra o histograma de erros para fase de treinamento e validação da RNA adotada. 

 



147 
 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%5% 15% 25% 35% 45% 55%

Valores de erro

0%

20%

40%

60%

10%

30%

50%

F
re

qu
ên

ci
a

52

16

6 7
4 3 3

1 0

1

2 2

0 0 0 0

1

0

RNA at-5 - treinamento

RNA at-5 - validação

 
Figura 55 Histograma de erros para a resistência à tração na flexão. 

 

Verifica-se que o modelo de RNA apresenta 55,3% dos dados com erros menores que 

5% e 78,7% dos dados com erros menores que 15%, quando se comparam os valores 

experimentais com os valores obtidos pela RNA. Para a fase de validação dos resultados, 

16,7% dos dados apresentam erros menores que 5% e 83,3% dos dados apresentam erros 

menores que 15%. 

 

4.6.4 Resistência à tração por compressão diametral 

 

Para a propriedade da resistência à tração por compressão diametral, de concretos 

contendo RCD, há um total de 229 resultados. Para a modelagem das redes, 186 dados 

(81,2%) foram utilizados no treinamento e 43 (18,8%) na validação dos resultados. Utilizou-

se o valor imediatamente inferior ao valor máximo para a validação dos resultados.  

A Tabela 83 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos LM e RP. 

Para essa modelagem, não se obteve um valor de R² imediatamente superior a 0,95. Modelou-

se outra RNA, na qual todos os resultados experimentais da resistência à tração por 

compressão diametral foram utilizados na fase de treinamento, sem haver a fase de validação 

dos resultados. Obteve-se um valor de R² (0,951) imediatamente superior a 0,95, quando se 

utilizaram 5 neurônios, a função sigmoidal na camada oculta e o algoritmo LM. O maior valor 

de R² (0,955) foi obtido quando se utilizaram 7 neurônios, a função sigmoidal ou tangente 

hiperbólica na camada oculta e o algoritmo LM. 
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Tabela 83 Maiores valores de R² para RNA obtidas para módulo de elasticidade 
 RNA 1 RNA 2 

n 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP 

1 0,903 0,903 0,904 0,904 0,904 0,904 0,917 0,917 0,917 0,916 0,917 0,916 
2 0,903 0,903 0,921 0,914 0,920 0,916 0,917 0,917 0,932 0,930 0,931 0,930 
3 0,903 0,903 0,929 0,927 0,927 0,928 0,917 0,917 0,940 0,938 0,941 0,935 
4 0,903 0,903 0,938 0,933 0,935 0,930 0,917 0,917 0,946 0,945 0,949 0,943 
5 0,903 0,903 0,937 0,933 0,940 0,937 0,917 0,917 0,951 0,949 0,950 0,945 
6 0,903 0,903 0,943 0,942 0,945 0,938 0,917 0,917 0,953 0,950 0,952 0,949 
7 0,903 0,903 0,945 0,940 0,946 0,941 0,917 0,917 0,955 0,950 0,955 0,950 
8 - - - - - - - - 0,955 0,953 0,955 0,952 
9 - - - - - - - - 0,955 0,953 0,955 0,954 

10 - - - - - - - - 0,955 0,954 0,955 0,954 
11 - - - - - - - - 0,955 0,954 0,955 0,953 
12 - - - - - - - - 0,955 0,955 0,955 0,954 
13 - - - - - - - - 0,955 0,955 0,955 0,954 
14 - - - - - - - - 0,955 0,955 0,955 0,954 
15 - - - - - - - - 0,955 0,955 0,955 0,955 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Conforme se observa na Tabela 83 e na Tabela 84, a RNA 2as-5 foi uma das redes 

adotadas neste trabalho para a predição do da resistência à tração por compressão diametral de 

concretos contendo RCD, juntamente à RNA 2at-7, que determinaram a Equação (100) e a 

Equação (102), respectivamente. 

 

Tabela 84 Valores do erro médio das RNA (%) 
 RNA 2as-7 RNA 2at-7 

Erro médio 7,37875 7,36565 
 

TC = - 
1.4245

e(k1) + 1 - 
0.8791
e(k2) 

 + 
0.9329
e(k3) 

 + 
3.1088
e(k4) 

 + 
4.3877
e(k5) 

 - 0.1035 

onde: 
 

(100) 

 

kj = ∑
i=0

23

 Mi0 × Mij   ∴ j=1..5 
(101) 
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Tabela 85 Coeficientes M da Equação (101) 
 0 1 2 3 4 5 

0 FAC -231.6634 -252.5644 232.4532 -7.0562 3.3780 
1 PAM -0.7690 -0.7050 0.7213 0.0338 -0.0264 
2 PAG -0.7655 -0.3248 0.1320 0.0281 -0.0113 
3 ARG -0.0183 -0.3232 -0.2189 -0.0804 0.0435 
4 COC -0.0359 -2.5399 -2.8236 0.1548 -0.1014 
5 CER 2.945  2.4912 3.5180 0.0181 0.1759 
6 OUT 0.9028 0.1187 0.1860 0.1737 0.0124 
7 TAR -0.1190 -0.5669 -0.7516 -0.1484 -0.0124 
8 TAG -7.1188 5.6523 -29.6871 -3.7035 1.8402 
9 FMN -15.3689 -0.0102 2.3547 0.7914 2.2530 
10 FMR 107.2810 -26.3164 28.7782 4.1849 -0.0873 
11 FGN -12.5721 7.4718 4.8280 -0.0744 0.3848 
12 FGR 12.2527 -24.4578 -10.1529 -0.7062 0.8054 
13 DMN -6.9863 4.0347 3.2460 -0.9126 -0.4505 
14 DMR -56.8043 403.3710 255.4322 -23.2099 -67.9552 
15 DGN -2.1661 1.1321 0.8340 -0.1130 -0.0363 
16 DGR -0.5402 -0.4522 -0.3107 -0.0509 -0.1404 
17 CIM 0.1041 -0.0018 -0.4192 -0.0988 0.0466 
18 ADT 22.0108 -1.9255 -7.7012 -0.8505 0.4360 
19 CAM 1.2718 -4.0179 -2.7099 -0.4858 0.2812 
20 CAG 0.2495 0.5668 0.6723 -0.0480 -0.0499 
21 ABM 0.0185 -1.4973 -1.5156 0.0841 0.0753 
22 ABG -5.1567 3.2440 -0.5899 0.0174 0.1333 
23 Constante 70.9342 -1370.9164 -994.7552 195.3480 277.2796 

 
 
TC = 1.0982*tgh(k1) - 72.0208*tgh(k2) - 1.7202*tgh(k3) - 1.1628*tgh(k4) + 
71.3977*tgh(k5) - 0.5806*tgh(k6) + 0.5640*tgh(k7) + 3.5866 
onde: 
 

(102) 

 

kj = ∑
i=0

23

 Mi0 × Mij   ∴ j=1..7 
(103) 
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Tabela 86 Coeficientes M da Equação (103) 
 0 1 2 3 4 5 6 7 

0 FAC 10,9807 7,2692 8,5076 5,8414 6,5969 39,9210 43,6013 
1 PAM 0,0085 -0,0058 -0,0062 0,0217 -0,0058 -0,0010 -0,0379 
2 PAG 0,0338 0,0197 0,0099 0,0342 0,0195 -0,0312 -0,0459 
3 ARG -0,0029 0,0742 0,0181 -0,0396 0,0343 -0,0287 0,0326 
4 COC -0,0729 -0,0344 -0,0105 -0,0145 0,0045 0,0434 -0,1621 
5 CER -0,0367 -0,0534 0,0444 -0,0371 -0,0537 -0,1331 0,0324 
6 OUT 0,0125 -0,0791 -0,0199 0,0175 -0,0518 0,0620 -0,0048 
7 TAR -0,0356 0,1215 -0,0219 -0,0472 0,0291 -0,0104 -0,1070 
8 TAG 0,7459 0,1302 0,6449 0,0822 0,1708 -2,9895 2,7964 
9 FMN 0,2869 -0,3628 0,0034 0,7229 0,1625 -0,8729 0,2193 
10 FMR 1,7233 -2,1909 -0,3267 0,3682 0,0908 -0,6558 -2,2637 
11 FGN -0,2299 0,3197 -0,2479 0,8406 -0,2136 0,4848 0,9602 
12 FGR 0,5871 -1,3501 0,8596 -0,1270 0,1072 0,1303 0,0541 
13 DMN -0,2717 -0,0637 -0,0257 0,1455 0,0712 -0,1702 0,6145 
14 DMR -0,0927 -14,3310 0,7133 -3,3801 7,1270 -13,8784 37,5793 
15 DGN 0,0055 -0,0974 0,0050 0,0207 -0,0224 -0,0925 0,2768 
16 DGR 0,0099 -0,0710 0,0739 -0,0394 0,0445 0,0044 0,0761 
17 CIM 0,0264 0,0120 0,0205 0,0069 0,0118 -0,0199 0,1069 
18 ADT -1,5604 0,0493 -1,2269 -0,5149 0,0471 -0,0761 -0,4907 
19 CAM 0,1723 -0,1143 -0,2124 -0,2105 0,1917 0,0623 -0,3495 
20 CAG -0,0259 0,0061 0,0248 0,0150 0,0193 -0,0745 -0,0285 
21 ABM -0,0203 0,0356 -0,0702 -0,0968 0,0365 -0,0098 -0,0098 
22 ABG -0,1390 -0,0279 0,0387 0,0337 0,0603 -0,0251 0,1052 
23 Constante -30,7096 77,7779 -13,7917 17,2614 -35,0340 77,7086 -233,0650 
 

Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 

Observa-se que os modelos de RNA 2as-5 e RNA 2at-7 apresentam variação no 

coeficiente de determinação menor que 4,9% e 4,5%, respectivamente, indicando um 

resultado inicialmente bom. No modelo de RNA 2at-7 (R² = 0,955), obteve-se um acréscimo 

no valor de R² de 0,4% em relação ao modelo de RNA 2as-5 (R² = 0,951) (Figura 106, 

APÊNDICE F). 

A partir dos modelos de RNA, foi elaborado o histograma dos erros obtidos da 

comparação entre os resultados experimentais e os resultados gerados pelas RNA. A Figura 

56 mostra o histograma de erros para a RNA 2as-5 e para a RNA 2at-7. 
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Figura 56 Histograma de erros para a resistência à tração por compressão diametral. 

 

Verifica-se que o modelo de RNA 2as-5 apresenta 42,4% dos dados com erros 

menores que 5%, e 88,2% dos dados com erros menores que 15%, quando se comparam os 

valores experimentais com os valores obtidos pela RNA. Já no modelo de RNA 2at-7, houve 

um aumento dos dados que apresentaram erros menores que 5% e 15% (45% e 88,2%, 

respectivamente) em relação ao modelo utilizado na RNA 2as-5, indicando que a predição 

através da RNA 2at-7 é mais precisa que a da RNA 2as-5. 

Os resultados obtidos permitem inferir que a RNA representa um forte potencial na 

predição da resistência à tração por compressão diametral de concretos contendo RCD. 

 

4.6.5 Absorção de água 

 

Para a propriedade de absorção de água de concretos contendo RCD, há um total de 

171 resultados. Para a modelagem das redes, 144 dados (84,2%) foram utilizados no 

treinamento e 27 (15,8%) na validação dos resultados. Utilizou-se o valor imediatamente 

inferior ao valor máximo para a validação dos resultados.  

A Tabela 87 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos LM e RP. 

Para essa modelagem, obteve-se um valor de R² (=0,973) imediatamente superior a 0,95, 

quando se utilizaram 2 neurônios,com a função sigmoidal ou a função tangente hiperbólica na 

camada oculta e o algoritmo LM. O maior valor de R² (0,997) foi obtido quando se utilizaram 

7 neurônios, a função sigmoidal ou tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo LM. 

Adotou-se a RNA que apresentou R² igual a 0,973, tendo em vista que, aumentando-se 5 

neurônios, o acréscimo no R² seria de 2,4%. 
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Modelou-se, também, outra RNA, na qual todos os resultados experimentais do da 

absorção de água foram utilizados na fase de treinamento, sem haver a fase de validação dos 

resultados. O maior valor de R² (0,997) foi obtido quando se utilizaram 7 neurônios, a função 

sigmoidal ou tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo LM. Como o valor de R² 

(0,974) com 2 neurônios representa um acréscimo de apenas 0,1% em relação à rede com as 

fases de treinamento e validação, optou-se por apresentar os resultados da RNA que 

proporcionou o maior valor de R² (0,997).  

 

Tabela 87 Maiores valores de R² para RNA obtidas para absorção de água 
 RNA 1 RNA 2 

n 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP 

1 0,895 0,895 0,906 0,906 0,906 0,906 0,908 0,908 0,916 0,916 0,916 0,916 
2 0,895 0,895 0,973 0,971 0,973 0,971 0,908 0,908 0,974 0,974 0,974 0,973 
3 0,895 0,895 0,984 0,978 0,985 0,977 0,908 0,908 0,979 0,984 0,980 0,981 
4 0,895 0,895 0,989 0,980 0,986 0,986 0,908 0,908 0,987 0,987 0,992 0,984 
5 0,895 0,895 0,992 0,987 0,993 0,990 0,908 0,908 0,991 0,987 0,992 0,991 
6 0,895 0,895 0,996 0,991 0,995 0,992 0,908 0,908 0,996 0,992 0,996 0,993 
7 0,895 0,895 0,997 0,993 0,997 0,993 0,908 0,908 0,997 0,994 0,997 0,994 
8 - - - - - - - - 0,997 0,995 0,997 0,996 
9 - - - - - - - - 0,997 0,996 0,997 0,997 

10 - - - - - - - - 0,997 0,997 0,997 0,996 
11 - - - - - - - - 0,997 0,997 0,997 0,997 
12 - - - - - - - - 0,997 0,997 0,997 0,997 
13 - - - - - - - - 0,997 0,997 0,997 0,997 
14 - - - - - - - - 0,997 0,997 0,997 0,997 
15 - - - - - - - - 0,997 0,997 0,997 0,997 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

As RNA 1as-2 e RNA 2at-7 foram adotadas neste trabalho para a predição da absorção 

de água de concretos contendo RCD. Esses modelos determinaram a Equação (104) e a 

Equação (106), respectivamente 

 

Tabela 88 Valores do erro médio das RNA (%) 
 RNA 1as-2 RNA 1at-2 RNA 2as-7 RNA 2at-7 

Erro médio 8,72427 8,72427 2,71832 2,48896 

 

AB = 
5,447

e(k1) + 1 - 
2,993
e(k2) 

 + 5,4175 

onde: 

(104) 
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kj = ∑
i=0

22

 Mi0 × Mij   ∴ j=1..2 
(105) 

 

Tabela 89 Coeficientes M da Equação (105) 
 0 1 2 

0 FAC 105,8935 150,5253 
1 PAM -0,5476 0,1829 
2 PAG -1,5141 0,1805 
3 ARG 0,3310 -0,0249 
4 COC 0,2757 -0,0162 
5 CER -1,6844 0,0107 
6 OUT -0,7290 0,1378 
7 TAR -2,0000 -0,5055 
8 TAG -14,1831 -8,5606 
9 FMN 30,5049 5,7799 
10 FMR 41,1046 -9,0548 
11 FGN 13,3648 3,0612 
12 FGR 9,2691 1,0455 
13 DMN -447,9369 -100,6297 
14 DMR 2,0692 0,2199 
15 DGN 1,5173 0,1425 
16 DGR 0,0149 0,0585 
17 CIM 4,3121 0,7230 
18 CAM -1,3937 -0,1552 
19 CAG 0,0383 -0,1296 
20 ABM 37,5029 0,4375 
21 ABG -8,2541 0,5816 
22 Constante 1696,8892 369,9754 

 
AB = 11,0848*tgh(k1) - 10,1423*tgh(k2) - 1,3612*tgh(k3) - 0,9245*tgh(k4) + 
1,9270*tgh(k5) - 1,0407*tgh(k6) + 9,9357*tgh(k7) + 14,8137 
onde: 

(106) 

 

kj = ∑
i=0

22

 Mi0 × Mij   ∴ j=1..7 
(107) 
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Tabela 90 Coeficientes M da Equação (107) 
 0 1 2 3 4 5 6 7 

0  FAC 24,2599 21,4894 20,3603 13,6895 12,6119 16,4442 4,5106 
1  PAM 0,0346 0,0365 -0,0710 -0,0148 -0,0347 -0,0676 0,1395 
2  PAG 0,0458 0,0493 -0,0002 -0,0526 -0,0019 -0,0527 0,2576 
3  ARG -0,0894 0,0089 0,0592 0,0121 0,0546 -0,0211 -0,1929 
4  COC 0,1098 0,1207 -0,1608 -0,0176 -0,0021 -0,0111 0,8199 
5  CER 0,1852 -0,1271 -0,2180 0,0002 -0,0203 -0,1127 -0,4947 
6  OUT 0,1025 0,0784 -0,1883 -0,0503 -0,1245 -0,0330 0,6204 
7  TAR 0,1975 0,0448 0,0498 -0,1166 -0,1104 -0,0018 -0,0379 
8  TAG -1,6444 -1,9639 1,4621 -0,6753 -1,9984 -2,0011 0,8813 
9  FMN -0,8058 0,5340 -1,1168 0,1754 -0,2153 1,9167 -1,0820 
10  FMR -0,4087 -1,4618 6,2011 3,7902 1,7871 3,5685 4,4494 
11  FGN -0,3659 0,9764 0,3360 0,5727 -0,4648 0,2222 -0,2904 
12  FGR -2,6200 -0,1171 2,9484 1,6194 0,6288 1,5050 4,7239 
13  DMN -0,0632 -0,0075 -0,0890 -0,2499 0,4596 -0,2565 -0,4680 
14  DMR 28,0408 -10,8400 9,5058 -22,0010 6,7195 6,8774 9,4366 
15  DGN -0,0984 -0,0010 0,0751 -0,0475 -0,0104 0,1189 0,0211 
16  DGR -0,0843 -0,0350 0,0202 0,1101 -0,0706 -0,0641 0,0393 
17  CIM 0,0071 -0,0047 0,0944 0,0254 -0,0130 -0,0207 0,0226 
18  CAM -0,3362 -0,1021 0,0945 0,0119 0,1317 0,0993 -0,3297 
19  CAG 0,1051 -0,0735 -0,1345 -0,0525 0,0472 0,0162 -0,2522 
20  ABM 0,0218 -0,0123 0,1446 0,0121 0,0455 -0,0568 0,1458 
21  ABG 0,3649 -0,1555 -0,9837 -0,2175 -0,0509 -0,3543 -0,9282 
22  Constante -133,2668 51,9117 -30,8668 78,2195 37,3221 -45,8999 -90,8853 

 
Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

 

Observa-se que os modelos de RNA 1as-2 e RNA 2at-7 apresentam variação no 

coeficiente de determinação menor que 2,7% e 0,3%, respectivamente, indicando um 

resultado inicialmente bom. Para a fase de validação dos resultados, o modelo de RNA 1as-2 

apresenta uma redução de 1,6% no valor do R² em relação ao valor obtido no treinamento, de 

0,973 para 0,957. No modelo de RNA 2at-7 (R² = 0,997), obteve-se um acréscimo no valor de 

R² de 2,4% em relação ao modelo de RNA 1as-2 (Figura 107 e Figura 108, APÊNDICE F). 

A partir dos modelos de RNA, foi elaborado o histograma dos erros obtidos da 

comparação entre os resultados experimentais e os resultados gerados pelas RNA. A Figura 

57 mostra o histograma de erros para fase de treinamento e validação da RNA 1as-2 e para a 

fase de treinamento da RNA 2at-7. 
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Figura 57 Histograma de erros para a absorção de água. 

 

Verifica-se que o modelo de RNA 1as-2 apresenta 50,7% dos dados com erros 

menores que 5% e 79,9% dos dados com erros menores que 15%, quando se comparam os 

valores experimentais com os valores obtidos pela RNA.  

Para a fase de validação dos resultados, o modelo de RNA 1as-2 apresenta 70,4% dos 

dados com erros menores que 5% e 92,6% dos dados com erros menores que 15%. Esses 

resultados demonstram que, apesar da redução no valor do R², a equação obtida no modelo de 

treinamento da RNA 1as-2 representa bem o modelo de validação dos resultados, pois houve 

aumento nos valores de dados que apresentam erros menores que 5% e que 15%. 

No modelo de RNA 2at-7, houve um aumento dos dados que apresentaram erros 

menores que 5% e 15% (87,1% e 100%, respectivamente) em relação ao modelo utilizado na 

RNA 1as-2, indicando que a predição através da RNA 2at-7 é mais precisa que a da RNA 1as-

2. 

Os resultados obtidos permitem inferir que a RNA representa um forte potencial na 

predição da absorção de água de concretos contendo RCD. 

 

4.6.6 Resistência à compressão aos 3, 7, 28 e 91 dias 

 

Para a propriedade da resistência à compressão, aos 3, 7, 28 e 91 dias, de concretos 

contendo RCD, há um total de 1180 resultados. Para a modelagem das redes, 917 dados 

(77,7%) foram utilizados no treinamento e 262 (22,3%) na validação dos resultados. Utilizou-

se o valor imediatamente inferior ao valor máximo para a validação dos resultados.  
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A Tabela 91 mostra os valores de R², quando foram utilizados os algoritmos LM e RP. 

Para essa modelagem, obteve-se um valor de R² imediatamente superior a 0,95, quando se 

utilizaram 8 neurônios,com a função sigmoidal ou a função tangente hiperbólica na camada 

oculta e o algoritmo LM, obteve-se o valor de R² igual a 0,952. O maior valor de R² (0,955) 

foi obtido quando se utilizaram 15 neurônios, a função sigmoidal ou tangente hiperbólica na 

camada oculta e o algoritmo LM. Adotou-se a RNA que apresentou R² igual a 0,952, tendo 

em vista que, aumentando-se 7 neurônios, o acréscimo no R² seria de 0,3%.  

Modelou-se, também, outra RNA, na qual todos os resultados experimentais do 

módulo de elasticidade foram utilizados na fase de treinamento, sem haver a fase de validação 

dos resultados. O maior valor de R² (0,962) foi obtido quando se utilizaram 12 neurônios, a 

função sigmoidal ou tangente hiperbólica na camada oculta e o algoritmo LM. Como o valor 

de R² (0,958) com 7 neurônios representa um acréscimo de apenas 0,6% em relação à rede 

com as fases de treinamento e validação, optou-se por apresentar os resultados da RNA que 

proporcionou o maior valor de R² (0,962). 

 

Tabela 91 Maiores valores de R² para RNA obtidas para resistência à compressão, aos 3, 7, 28 e 
91 dias 

 RNA 1 RNA 2 

n 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
Função linear 

Função 
sigmoidal 

Função 
tangente 

hiperbólica 
LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP LM RP 

1 0,878 0,877 0,880 0,879 0,880 0,879 0,887 0,886 0,890 0,889 0,890 0,889 
2 0,878 0,877 0,912 0,909 0,912 0,907 0,887 0,886 0,921 0,915 0,923 0,918 
3 0,878 0,877 0,928 0,923 0,935 0,924 0,887 0,886 0,941 0,933 0,939 0,931 
4 0,878 0,877 0,938 0,934 0,938 0,929 0,887 0,886 0,946 0,941 0,949 0,938 
5 0,878 0,877 0,943 0,937 0,942 0,935 0,887 0,886 0,953 0,941 0,953 0,945 
6 0,878 0,877 0,948 0,939 0,949 0,940 0,887 0,886 0,956 0,948 0,956 0,948 
7 0,878 0,877 0,950 0,941 0,950 0,939 0,887 0,886 0,958 0,950 0,958 0,947 
8 0,878 0,877 0,952 0,945 0,952 0,942 0,887 0,886 0,958 0,952 0,959 0,950 
9 0,878 0,877 0,952 0,945 0,952 0,942 0,887 0,886 0,960 0,953 0,960 0,949 

10 0,878 0,877 0,954 0,947 0,953 0,943 0,887 0,886 0,961 0,953 0,960 0,952 
11 0,878 0,877 0,953 0,947 0,953 0,946 0,887 0,886 0,961 0,953 0,961 0,952 
12 0,878 0,877 0,954 0,948 0,954 0,947 0,887 0,886 0,962 0,955 0,962 0,954 
13 0,878 0,877 0,954 0,947 0,954 0,946 0,887 0,886 0,962 0,954 0,962 0,953 
14 0,878 0,877 0,954 0,949 0,955 0,946 0,887 0,886 0,962 0,956 0,962 0,954 
15 0,878 0,877 0,955 0,948 0,955 0,948 0,887 0,886 0,962 0,956 0,962 0,954 
n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Conforme se observa na Tabela 92, a RNA 1as-8 e a RNA 2as-12 foram as redes 

adotadas neste trabalho para a predição da resistência à compressão, aos 3, 7, 28 e 91 dias, de 

concretos contendo RCD, resultando na Equação (108) e na Equação (110), respectivamente. 
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Tabela 92 Valores do erro médio das RNA (%) 
 RNA 1as-8 RNA 1at-8 RNA 2as-12 RNA 2at-12 

Erro médio 7,90149 7,91175 6,53025 6,57513 
 

FC = 
622,3812
e(k1) + 1  - 

40,9088
e(k2) 

 + 
17,7448

e(k3) 
 + 

189,0584
e(k4) 

 + 
35,0654

e(k5) 
 + 

39,9985
e(k6) 

 - 
444,1951

e(k7) 
 - 

196,7914
e(k8) 

 - 192,2139 

onde: 

(108) 

 

kj = ∑
i=0

24

 Mi0 × Mij   ∴ j=1..8 
(109) 

 

FC = 
79,6066
e(k1) + 1 - 

24,3671
e(k2) 

 - 
469,9050

e(k3) 
 - 

13,2883
e(k4) 

 - 
15,6775

e(k5) 
 - 

20,6254
e(k6) 

 - 
483,4347

e(k7) 
 -  

F(30,1936;e(k8) ) + 
494,4884

e(k9) 
 + 

21,3177
e(k10) 

 + 
490,2634

e(k11) 
 + 

47,1483
e(k12) 

 - 39,3257 

onde: 

(110) 

 

kj = ∑
i=0

24

 Mi0 × Mij   ∴ j=1..12 
(111) 
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Tabela 93 Coeficientes M da Equação (109) 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 FAC 11,5500 -30,7042 -34,7483 10,5532 -2,7435 -22,3862 23,1425 7,8730 
1 PAM 0,0032 -0,3290 0,0276 -0,0208 0,0031 -0,1527 0,0019 -0,0208 
2 PAG 0,0011 0,0811 0,0364 -0,0053 -0,0083 0,0992 0,0036 -0,0065 
3 ARG -0,2808 -0,3506 0,2259 0,0965 0,2563 -0,4604 0,1834 -0,0283 
4 COC -0,3283 0,1534 -0,0163 0,0706 0,1843 -0,0716 0,1762 -0,1273 
5 CER -0,2588 0,0741 -0,1662 0,0439 0,2515 -0,3119 0,1029 -0,0932 
6 OUT 0,5311 0,0952 0,5518 0,1599 0,6581 -0,8577 0,3688 0,0303 
7 TAR -0,6704 0,8720 -0,9636 0,0296 -2,8703 3,2402 -2,0902 0,5841 
8 TAG -0,9461 1,0834 1,0987 -0,5327 -0,3861 -0,1149 -1,7046 -0,5267 
9 FMN -35,3929 22,2016 -5,6110 -1,8389 -51,3359 69,6785 -37,8716 5,8960 
10 FMR 75,6954 14,6766 10,9392 10,1635 19,6871 -28,5727 35,5624 -13,8954 
11 FGN 7,9910 1,2029 9,0226 2,0278 7,5679 -2,2781 7,8539 -1,5267 
12 FGR -107,4759 -62,7814 5,0541 -13,1461 -21,1364 12,3415 -53,9748 -76,7173 
13 DMN -3,4085 6,6955 3,3854 1,1796 -7,1886 10,2657 -4,2846 0,3633 
14 DMR -586,3565 -441,5702 132,0238 -73,7600 -491,1279 633,3751 -725,2865 -499,7111 
15 DGN -1,1779 1,6114 0,7791 0,3571 -1,7433 2,9656 -0,5631 0,0775 
16 DGR 0,6965 1,3436 0,2296 0,3154 0,1798 -0,1505 1,1316 1,0770 
17 CIM 0,0019 -0,0393 -0,0484 0,0079 -0,0269 -0,0431 0,0193 0,0033 
18 ADT -0,1707 -2,2274 -0,6510 0,1489 -0,4953 -3,2813 -2,0810 0,0592 
19 CAM -1,5803 0,1770 -0,5816 -0,1360 1,6508 -2,2732 1,0136 -0,0634 
20 CAG 0,0681 -1,8974 0,7724 -0,0459 -0,2711 -0,1845 -0,6485 0,1527 
21 ABM 0,5912 1,3934 3,1819 -0,1159 -0,1773 1,4152 1,1816 0,0304 
22 ABG 0,7397 1,8567 1,2602 0,4436 -0,2440 1,6169 1,0995 0,372 
23 IDE -0,1234 -0,0019 -0,0106 0,0048 -0,0102 0,0050 0,1603 0,0042 
24 Constante 3496,0630 2407,5398 -756,0993 379,2198 2642,9897 -3281,73475 3813,9610 2889,7467 

 

Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 

  



159 
 

 
 

159 
Tabela 94 Coeficientes M da Equação (111) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0 FAC -0,5129 17,9532 51,2747 -18,9604 5,3612 247,6521 20,8791 106,8724 -8,7757 -90,8856 51,9212 10,7244 
1 PAM 0,0053 0,1554 0,0259 -0,0471 0,0330 -0,5407 0,0179 0,1527 0,0057 0,3809 0,0258 -0,0582 
2 PAG -0,0026 -0,1702 -0,0080 0,0141 -0,0997 0,0008 -0,0097 -0,0015 -0,0090 -0,4060 -0,0073 0,0631 
3 ARG 0,0848 -0,0885 -0,0013 0,4442 0,1044 -0,0512 -0,1187 0,0243 0,0014 -0,5289 -0,0629 -0,0113 
4 COC 0,0374 -0,0839 0,0684 -0,3767 0,0231 -0,1010 0,0863 -0,0844 -0,0094 0,0646 0,1903 -0,0702 
5 CER -0,0342 0,2145 -0,0674 -0,0606 -0,1864 0,2611 -0,0192 0,2517 -0,0092 0,5503 0,0311 0,1902 
6 OUT 0,3010 -0,0348 0,8252 -0,3935 -0,2800 0,9000 0,3537 0,2865 0,2837 -0,3464 0,04267 -0,7491 
7 TAR -0,3652 0,1827 -0,3369 0,2221 0,4780 -0,2268 -2,7255 -0,5530 -0,3970 -0,7910 1,8513 0,7176 
8 TAG -0,2977 -1,2446 -4,1129 0,5431 -4,2739 -1,5505 0,1812 -9,6339 1,1701 7,4301 2,7314 -1,0141 
9 FMN -4,2646 13,3751 -7,4420 5,2426 11,2682 -25,1238 -36,7406 -10,1537 -5,0414 0,4302 25,6750 10,8058 
10 FMR 10,4176 -44,0031 14,4631 3,0042 -4,2012 -0,8773 14,1989 -24,5746 -4,3751 -32,5904 2,7383 -20,6687 
11 FGN 3,7499 -9,0297 3,8139 -1,0294 -0,4273 -2,4646 9,3867 -4,0357 0,8852 4,2328 -3,0175 -12,0953 
12 FGR 0,2556 38,1012 32,0444 16,5575 -36,9579 -3,0985 8,0572 59,7730 11,9530 -1,0673 16,9276 18,8533 
13 DMN 2,9763 -4,1853 1,7223 0,6151 1,3111 -5,9488 -4,1498 -5,0829 0,7237 0,7266 6,2126 6,3138 
14 DMR 7,6848 156,1383 370,7956 -129,8298 -454,2206 652,2092 -25,2313 461,2104 130,0893 -48,3149 440,4155 138,2538 
15 DGN 0,5459 -1,1098 0,6303 0,0125 0,6939 -1,3710 -0,6806 -1,1088 0,3368 0,3877 1,3272 -1,2861 
16 DGR 0,2524 -0,7798 -0,5415 0,4036 1,1035 -1,6357 -0,2866 -1,4879 -0,0650 0,0816 -0,1976 -0,7438 
17 CIM -0,0052 0,0231 -0,0052 -0,0025 -0,0484 0,2685 0,0158 -0,0053 -0,0020 0,0153 0,0129 0,0034 
18 ADT -0,1901 3,0030 0,0950 -1,1159 9,8849 -24,6409 -2,5804 -2,6904 4,3321 0,7206 -0,2527 -0,8649 
19 CAM -0,4766 1,9827 -0,6821 0,3588 0,1328 -1,3527 0,4987 0,2897 0,0419 0,4578 -1,6721 1,1337 
20 CAG 0,4168 -0,1923 0,8846 0,0354 -0,0334 -0,7950 0,1243 1,0745 0,5218 -0,4978 0,1989 -0,9551 
21 ABM 1,7588 -1,5846 1,8866 0,2419 0,7693 -0,4730 0,1981 -0,5027 0,9095 4,5278 0,1756 -3,7860 
22 ABG 0,4520 -2,1885 0,8278 -1,5196 -0,4883 -2,5612 0,6229 -0,5755 0,0171 0,6533 0,8062 -1,8539 
23 IDE -0,1120 -0,0129 -0,0140 -0,1092 0,0619 -0,3618 -0,0288 0,1623 0,0048 -0,0170 -0,0110 -0,0161 
24 cte. -110,9837 -896,9198 -2072,9031 479,1361 2360,9768 -2932,5689 186,5534 -2476,7999 -711,2894 284,8906 -2367,3404 -608,1239 

 

Nomenclaturas conforme a Tabela 5 e a Tabela 6 (página 47) 
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Observa-se que os modelos de RNA 1as-8 e RNA 2as-12 apresentam variação no 

coeficiente de determinação menor que 4,8% e 3,8%, respectivamente, indicando um 

resultado inicialmente bom. Para a fase de validação dos resultados, o modelo de RNA 1as-8 

apresenta um acréscimo de 3,6% no valor do R² em relação ao valor obtido no treinamento, de 

0,952 para 0,988. No modelo de RNA 2as-12 (R² = 0,962), obteve-se um acréscimo no valor 

de R² de 1% em relação ao modelo de RNA 1as-8 (Figura 109 e Figura 110, APÊNDICE F). 

A partir dos modelos de RNA, foi elaborado o histograma dos erros obtidos da 

comparação entre os resultados experimentais e os resultados gerados pelas RNA. A Figura 

58 mostra o histograma de erros para fase de treinamento e validação da RNA 1as-8 e para a 

fase de treinamento da RNA 2as-12. 
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Figura 58 Histograma de erros para a resistência à compressão, aos 3, 7, 28 e 91 dias. 

 

Verifica-se que o modelo de RNA 1as-8 apresenta 45,2% dos dados com erros 

menores que 5% e 89,9% dos dados com erros menores que 15%, quando se comparam os 

valores experimentais com os valores obtidos pela RNA. 

Para a fase de validação dos resultados, o modelo de RNA 1as-8 apresenta 65,6% dos 

dados com erros menores que 5% e 97,7% dos dados com erros menores que 15%. Esses 

resultados demonstram que a equação obtida no modelo de treinamento da RNA 1as-8 

representa bem o modelo de validação dos resultados. 

No modelo de RNA 2as-12 houve um aumento dos dados que apresentaram erros 

menores que 5% e 15% (57,5% e 92,2%, respectivamente) em relação ao modelo utilizado na 

RNA 1as-8, indicando que a predição através da RNA 2as-12 é mais precisa que a da RNA 

1as-8. 
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Os resultados obtidos permitem inferir que a RNA representa um forte potencial na 

predição da resistência à compressão aos 3, 7, 28 e 91 dias, de concretos contendo RCD, e, 

ainda, que a RNA 2as-12 apresenta uma maior correlação entre os parâmetros de entrada e o 

de saída que o modelo de RNA 1as-8, apresentando também uma equação mais complexa. 

 
4.6.7 Resumo dos resultados obtidos 

 

Na Tabela 95 encontra-se o resumo dos resultados dos coeficientes de determinação 

obtidos para a predição de cada propriedade da RNA Geral, com as respectivas configurações 

das redes. São apresentados os valores imediatamente superiores a 0,95 e os maiores valores 

de R². 

 

Tabela 95 Valores de R² imediatamente superiores a 0,95 e maiores valores de R² obtidos através 
das RNA 

Propriedade n Função Algoritmo 
R²>0,95 
(RNA) 

n Função Algoritmo 
Maior R² 
(RNA) 

MEF 1 Lin RP 0,965 6 Sig LM 0,997 
EC 2 Tgh LM 0,957 8 Sig LM 0,976 
TF -  - - 5 Tgh LM 0,840 
TC 5 Sig LM 0,951 7 Tgh LM 0,955 
AB 2 Sig LM 0,973 7 Tgh LM 0,997 
FC 8 Sig LM 0,952 12 Sigm LM 0,962 

n = Nº de neurônios na camada oculta 

 

Através da observação da Tabela 95, verifica-se que todas as propriedades apresentam 

valores de R superiores a 0,95, com exceção da resistência à tração na flexão cujo maior valor 

de R² obido foi igual a 0,84. 

Observa-se ainda que, apenas para a propriedade de massa específica no estado fresco, 

foi possível obter valores de R² com a utilização de um neurônio na camada oculta, a função 

linear e o algoritmo RP, que é a configuração mais simples de RNA. 

Para as outras propriedades, utilizou-se uma configuração de RNA mais complexa, 

com a utilização de funções não-lineares e/ou uma quantidade maior de neurônios na camada 

oculta. Uma maior complexidade na configuração das redes também é observada em todas as 

propriedades, quando se obtém o maior valor do coeficiente de determinação. 

Os resultados obtidos permitem inferir que as RNA apresentam enorme potencial para 

representar o problema de predição de propriedades de concreto com RCD. 
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5 CONCLUSÕES 

 
5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, foram desenvolvidos modelos baseados em RNA, para predizer as 

propriedades físicas e mecânicas de concretos contendo RCD. No início, verificou-se o 

desempenho da rede, utilizando-se os dados de cada propriedade obtida por cada autor, 

isoladamente. Depois, foi construída uma RNA Geral, abrangendo uma maior diversidade de 

casos, para cada propriedade. 

Os modelos construídos demonstram a capacidade de predição das RNA, visto que, 

quando comparadas aos modelos de regressão múltipla obtidos da literatura, apresentam 

maiores valores de R². Pelos valores dos coeficientes de determinação (R²) obtidos da 

literatura, observa-se que a predição de propriedades de concreto contendo resíduos de 

construção e demolição, em geral, é muito complexa, e, por isso, o modelo de regressão 

múltipla depende de uma repetibilidade de informações obtidas nos ensaios experimentais, 

para que seja considerado satisfatório. No caso das RNA, observa-se que as RNA realmente 

conseguem aprender através de exemplos e apresentam, ainda, a capacidade de generalizar a 

informação aprendida, que é o grande atrativo da utilização das RNA. 

Neste trabalho, verificou-se que, com a predição através das RNA, é possível modelar 

esses problemas, com uma maior precisão que os modelos de regressão múltipla, mostrando 

que, se um dado de saída tiver correlação com determinado dado de entrada, a RNA consegue 

obter resultados satisfatórios, por mais complexa que seja essa correspondência entre os 

dados. 

A associação dos algoritmos de treinamento LM e RP com a arquitetura da RNA 

(backpropagation + multicamada + feedfoward) permitiu a determinação de equações para a 

predição das propriedades avaliadas, com base nesses modelos, para os quais foram obtidas 

equações que mantêm a mesma capacidade de generalização da RNA. 

Uma vez conhecidos os valores dos pesos e bias, assim como as funções de ativação, a 

quantidade de camadas intermediárias e as respectivas quantidades de neurônios utilizados, 

foram determinadas equações que descrevem a RNA e, consequentemente, o comportamento 

de cada propriedade. O processo de formulação é bastante simples mas muito importante para 

que se entenda o comportamento das propriedades sem ter que, obrigatoriamente, utilizar um 

aplicativo para RNA, permitindo a rápida difusão do conhecimento. 
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Com a compilação dos dados obtidos da literatura, também denominada de RNA 

Geral, observou-se que as redes apresentaram excelente desempenho, pois todas as 

propriedades, com exceção da resistência à tração na flexão, apresentaram R² maiores que 

95%. 

No caso da resistência à tração na flexão, apesar do R² ter sido igual a 0,84, a RNA 

obtida também apresentou bom desempenho, pois os resultados experimentais apresentavam 

alta variabilidade, o que é inerente ao ensaio para a determinação dessa propriedade. E, 

quando se comparou o resultado de cada autor com o modelo de regressão múltipla, houve um 

aumento no valor de R² de até 30%, o que é considerado satisfatório. Sendo assim, nota-se 

que a confiabilidade dos modelos é inversamente proporcional à variabilidade dos dados 

experimentais. 

Este estudo permite, através das equações obtidas, que haja um indicativo de predição 

do comportamento físico-mecânico dos concretos contendo RCD, sem que haja a necessidade 

de realizar muitos experimentos, que são processos lentos e onerosos. Vale lembrar que os 

modelos de RNA não têm o objetivo de substituir os ensaios realizados no laboratório, mas 

apenas reduzir o número dos mesmos, utilizando-os inclusive para ratificar os resultados 

obtidos nos modelos. 

Os resultados obtidos permitem inferir que as RNA apresentam enorme potencial para 

representar o problema de predição de propriedades de concreto contendo RCD. 

 

5.2 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A seguir são apresentadas sugestões para futuros trabalhos nesta linha de pesquisa. 

 

• Fazer uma análise de sensibilidade, verificando a influência de cada variável de 

entrada na variável de resposta e observando a possibilidade de redução de alguns 

termos das equações obtidas. 

• Testar a confiabilidade dos modelos obtidos com outros dados experimentais. 

• Avaliar outras propriedades que não foram consideradas neste trabalho, com a 

utilização das redes neurais artificiais. 
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APÊNDICE A – Resultados de Leite (2001)

 

Legenda utilizada nos gráficos abaixo:

(a) 

Figura 59 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a massa específica no estado fresco, na fase de 

 

 

ltados de Leite (2001) 

Legenda utilizada nos gráficos abaixo: 

 

(b)

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a massa específica no estado fresco, na fase de 
treinamento: a) RNA 1al-1; b) RNA 2as-3 
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(b) 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a massa específica no estado fresco, na fase de 



 

Figura 60 Desempenho da RNA 1al

(a) 

Figura 61 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem o módulo de elasticidade: a) RNA al

 

(a) 

 

Figura 62 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à tração na flexão: a) RNA al

 

 

Desempenho da RNA 1al-1 que prevê a massa específica no estado fresco, na fase de validação 
dos resultados 

 
 

 

(b) 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem o módulo de elasticidade: a) RNA al
RNA as-4 

 

 

(b) 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à tração na flexão: a) RNA al
b) RNA bt-6 
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específica no estado fresco, na fase de validação 

 

 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem o módulo de elasticidade: a) RNA al-1; b) 

 

 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à tração na flexão: a) RNA al-1; 



 

(a) 

Figura 63 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à tração por compressão 

 

(a) 

Figura 64 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à compressão, na fase de 

 

 

 

(b) 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à tração por compressão 
diametral: a) RNA 2bs-2; b) RNA 2bs-5 

 

 

(b)

 
Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à compressão, na fase de 

treinamento: a) RNA 1bt-3; b) RNA 2at-8 
 
 

170 
 

 

 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à tração por compressão 

 

(b) 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à compressão, na fase de 



 

Figura 65 Desempenho da RNA 1bt

 

 

 

 

 
Desempenho da RNA 1bt-3 que prevê a resistência à compressão, na fase de validação dos 

resultados 
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3 que prevê a resistência à compressão, na fase de validação dos 



 

APÊNDICE B – Resultados 

 

Legenda utilizada nos gráficos abaixo:

Figura 66 

 

(a) 

Figura 67 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem o módulo de elasticidade: a) RNA at

 

Resultados de Cabral (2007) 

Legenda utilizada nos gráficos abaixo: 

 
Desempenho da RNA que prevê a resistência à compressão

 

 

(b) 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem o módulo de elasticidade: a) RNA at
RNA at-5 
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Desempenho da RNA que prevê a resistência à compressão 

 

 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem o módulo de elasticidade: a) RNA at-1; b) 



 

 

(a) 

Figura 68 Gráficos de desempenho da

 

 

 

 

 

(b)

desempenho das RNA que prevêem a retração por secagem
at-6) e aos 224 dias (RNA as-5) 
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(b) 

retração por secagem: a) aos 56 dias (RNA 



 

APÊNDICE C – Resultados de Vieira (2003)

 

 

(a) 

Figura 69 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à compressão: a) RNA as

 

 

 

 

Resultados de Vieira (2003) 

 

(b) 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à compressão: a) RNA as
RNA at-5 
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Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à compressão: a) RNA as-3; b) 



 

APÊNDICE D – Resultados de Lovato (2007)

 

(a) 

Figura 70 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a massa específica, para a cidade de São 

 

(a) 

 

Resultados de Lovato (2007) 

 

(b)

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a massa específica, para a cidade de São 
Leopoldo: a) RNA at-2; b) RNA at-3 

 

 

(b)
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(b) 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a massa específica, para a cidade de São 

 

(b) 



 

Figura 71 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a massa específica para a cidade de Porto 

(a) 

Figura 72 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a massa específica para a cidade de Novo 

 

Figura 73 Gráficos de desempenho da RNA at

 

 

 

 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a massa específica para a cidade de Porto 
Alegre: a) RNA al-1; b) RNA at-3 

 

 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a massa específica para a cidade de Novo 
Hamburgo: a) RNA al-1; b) RNA as-2 

 

 
 

Gráficos de desempenho da RNA at-3 que prevê a resistência à tração por compressão 
diametral, para a cidade de São Leopoldo 
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Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a massa específica para a cidade de Porto 

  

(b) 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a massa específica para a cidade de Novo 

3 que prevê a resistência à tração por compressão 



 

 

 

 

Figura 74 Gráfico de desempenho da RNA as

 

Figura 75 Gráfico de desempenho da RNA at

 

 

 

 

 

 
Gráfico de desempenho da RNA as-3 que prevê a resistência à tração por compressão 

diametral, para a cidade de Porto Alegre 
 

 
Gráfico de desempenho da RNA at-3 que prevê a resistência à tração por compressão 

diametral, para a cidade de Novo Hamburgo 
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3 que prevê a resistência à tração por compressão 

3 que prevê a resistência à tração por compressão 



 

 

(a) 

Figura 76 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a absorção de água por imersão, para a cidade 

 

(a) 

Figura 77 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a absorção de água por imersão, para a cidade 

 

 

 

(b) 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a absorção de água por imersão, para a cidade 
de São Leopoldo: a) RNA as-1; b) RNA as-3 

 

 

(b) 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a absorção de água por imersão, para a cidade 
de Porto Alegre: a) RNA as-2; b) RNA as-3 
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Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a absorção de água por imersão, para a cidade 

 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a absorção de água por imersão, para a cidade 



 

(a) 

Figura 78 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a absorção de água por imersão, para a cidade 

 

(a) 

Figura 79 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem o módulo de elasticidade, para a cidade de São 

 

 

 

(b) 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a absorção de água por imersão, para a cidade 
de Novo Hamburgo: a) RNA bt-2; b) RNA as-3 

 

 

(b) 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem o módulo de elasticidade, para a cidade de São 
Leopoldo: a) RNA as-1; b) RNA at-3 
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Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a absorção de água por imersão, para a cidade 

 

 

 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem o módulo de elasticidade, para a cidade de São 



 

(a) 

Figura 80 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem o módulo de elasticidade, para a cidade de 

(a) 

Figura 81 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem o módulo de elasticidade, para a cidade de 

 

 

 

(b) 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem o módulo de elasticidade, para a cidade de 
Porto Alegre: a) RNA as-1; b) RNA as-3 

 
 

 

(b) 

 
Gráficos de desempenho das RNA que prevêem o módulo de elasticidade, para a cidade de 

Novo Hamburgo: a) RNA bt-2; b) RNA bt-3 
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Gráficos de desempenho das RNA que prevêem o módulo de elasticidade, para a cidade de 

 

 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem o módulo de elasticidade, para a cidade de 



 

(a) 

Figura 82 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à compressão, para a cidade de 
São Leopoldo, na fase de treinamento: a) RNA 1as

 

Figura 83 Desempenho da RNA 1as

 

 

 

(b) 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à compressão, para a cidade de 
São Leopoldo, na fase de treinamento: a) RNA 1as-1; b) RNA 2at

 

 
Desempenho da RNA 1as-1 que prevê a resistência à compressão, na fase de validação dos 

resultados 
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Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à compressão, para a cidade de 
1; b) RNA 2at-3 

1 que prevê a resistência à compressão, na fase de validação dos 



 

(a) 

Figura 84 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à compressão, para a cidade de 
Porto Alegre, na fase de treinamento: a) RNA 1bt

 

Figura 85 Desempenho da RNA 1bt

 

 

 

(b) 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à compressão, para a cidade de 
Porto Alegre, na fase de treinamento: a) RNA 1bt-1; b) RNA 2as

 

 
Desempenho da RNA 1bt-1 que prevê a resistência à compressão, na fase de 

resultados 
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Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à compressão, para a cidade de 
1; b) RNA 2as-3 

1 que prevê a resistência à compressão, na fase de validação dos 



 

(a) 

Figura 86 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à compressão, para a cidade de 
Novo Hamburgo, na fase de treinamento: a) RNA 1at

 

Figura 87 Desempenho da RNA 1at

 
 

 

 

(b) 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à compressão, para a cidade de 
Novo Hamburgo, na fase de treinamento: a) RNA 1at-2; b) RNA 2as

 

 
Desempenho da RNA 1at-2 que prevê a resistência à compressão, na fase de validação dos 

resultados 
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Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à compressão, para a cidade de 
2; b) RNA 2as-3 

compressão, na fase de validação dos 



 

APÊNDICE E – Resultados de Lima (2008)

 

 

(a) 

Figura 88 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a massa específica no estado fresco: a) RNA 

 

(a) 

 

Resultados de Lima (2008) 

 

(b)

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a massa específica no estado fresco: a) RNA 
al-1; b) RNA at-5 

 

 

(b)
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(b) 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a massa específica no estado fresco: a) RNA 

 

(b) 



 

Figura 89 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a massa específica no estado endurecido, na 
fase de treinamento: a) RNA 1bs

 

Figura 90 Desempenho da RNA 1bs

 

(a) 

Figura 91 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a absorção de água, na fase de treinamento: a) 

 

 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a massa específica no estado endurecido, na 
fase de treinamento: a) RNA 1bs-2; b) RNA 2at-5 

 

 
Desempenho da RNA 1bs-2 que prevê a massa específica no estado endurecido, na fase de 

validação dos resultados 
 

 

(b) 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a absorção de água, na fase de treinamento: a) 
RNA 1al-1; b) RNA 2at-5 
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Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a massa específica no estado endurecido, na 

2 que prevê a massa específica no estado endurecido, na fase de 

 

 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a absorção de água, na fase de treinamento: a) 



 

Figura 92 Desempenho da RNA 1al

 

 

(a) 

Figura 93 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem o índice de vazios, na fase de treinamento: a) 

 

 

 
Desempenho da RNA 1al-1 que prevê a absorção de água, na fase de validação dos resultados

 

 

(b) 

desempenho das RNA que prevêem o índice de vazios, na fase de treinamento: a) 
RNA 1bs-1; b) RNA 2at-5 
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1 que prevê a absorção de água, na fase de validação dos resultados 

 

 

desempenho das RNA que prevêem o índice de vazios, na fase de treinamento: a) 



 

Figura 94 Desempenho da RNA 1bs

 

(a) 

Figura 95 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à tração por compressão 

 

 

 
Desempenho da RNA 1bs-1 que prevê o índice de vazios, na fase de validação dos resultados

 

 

(b)

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à tração por compressão 
diametral: a) RNA al-1; b) RNA as-6 
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1 que prevê o índice de vazios, na fase de validação dos resultados 

 

(b) 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à tração por compressão 



 

(a) 

Figura 96 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à tração na flexão: a) RNA al

 

(a) 

Figura 97 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem o módulo de elasticidade: a) RNA al

 

 

 

(b)

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à tração na flexão: a) RNA al
b) RNA as-6 

 

 

(b) 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem o módulo de elasticidade: a) RNA al
RNA as-5 
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(b) 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à tração na flexão: a) RNA al-1; 

 

 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem o módulo de elasticidade: a) RNA al-1; b) 



 

(a) 

Figura 98 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à compressão, aos 3, 7 e 28 dias: 

 

(a) 

Figura 99 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à compressão aos 28 dias: a) 

 

 

 

 

(b) 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à compressão, aos 3, 7 e 28 dias: 
a) RNA at-2; b) RNA at-9 

 

 

(b) 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à compressão aos 28 dias: a) 
RNA bt-1; b) RNA at-6 
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Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à compressão, aos 3, 7 e 28 dias: 

 

 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à compressão aos 28 dias: a) 



 

APÊNDICE F – Resultados da compilação dos dados

 

 

(a) 

Figura 100 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a massa específica no estado 

 

Figura 101 Desempenho da RNA 1bl

 

Resultados da compilação dos dados 

 

(b)

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a massa específica no estado 
treinamento: a) RNA 1bl-1; b) RNA 2as-6 

 

 
Desempenho da RNA 1bl-1 que prevê a massa específica no estado fresco, na fase de validação 

dos resultados 
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(b) 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a massa específica no estado fresco, na fase de 

1 que prevê a massa específica no estado fresco, na fase de validação 



 

 

(a) 

Figura 102 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem o módulo de elasticidade, 

 

Figura 103 Desempenho da RNA 1at

 

 

 

(b) 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem o módulo de elasticidade, 
treinamento: a) RNA 1at-2; b) RNA 2as-8 

 

 
Desempenho da RNA 1at-2 que prevê o módulo de elasticidade, na fase de validação dos 

resultados 
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Gráficos de desempenho das RNA que prevêem o módulo de elasticidade, na fase de 

2 que prevê o módulo de elasticidade, na fase de validação dos 



 

Figura 104 Gráfico de desempenho das RNA 1at

 

Figura 105 Desempenho da RNA 1at

 

 

 
Gráfico de desempenho das RNA 1at-5 que prevê a resistência à tração na flexão, na fase de 

treinamento 
 

 
Desempenho da RNA 1at-5 que prevê a resistência à tração na flexão, na fase de validação dos 

resultados 
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5 que prevê a resistência à tração na flexão, na fase de 

5 que prevê a resistência à tração na flexão, na fase de validação dos 



 

(a) 

Figura 106 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à tração por compressão 

 

(a) 

Figura 107 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a absorção de água, na fase de treinamento: a) 

 

 

 

(b) 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à tração por compressão 
diametral: a) RNA 2as-5; b) RNA 2at-7 

  

 

(b) 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a absorção de água, na fase de treinamento: a) 
RNA 1as-2; b) RNA 2at-7 
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Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à tração por compressão 

 

 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a absorção de água, na fase de treinamento: a) 



 

Figura 108 Desempenho da RNA 1as

 

(a) 

Figura 109 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à compressão, aos 3, 7, 28 e 91 
dias, na fase de treinamento: a) RNA 1as

 

 

 
Desempenho da RNA 1as-2 que prevê a absorção de água, na fase de validação dos resultados

 

 

(b) 

desempenho das RNA que prevêem a resistência à compressão, aos 3, 7, 28 e 91 
dias, na fase de treinamento: a) RNA 1as-8; b) RNA 2as-12
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2 que prevê a absorção de água, na fase de validação dos resultados 

 

 

desempenho das RNA que prevêem a resistência à compressão, aos 3, 7, 28 e 91 
12 



 

Figura 110 Desempenho da RNA 1as

 

(a) 

Figura 111 Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à compressão aos 28 dias, na fase 

 

 

 
Desempenho da RNA 1as-8 que prevê a resistência à compressão, aos 3, 7, 28 e 91 dias, na 

fase de validação dos resultados 
 

 

(b) 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à compressão aos 28 dias, na fase 
de treinamento: a) RNA 1at-5; b) RNA 2as-10 
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8 que prevê a resistência à compressão, aos 3, 7, 28 e 91 dias, na 

 

 

Gráficos de desempenho das RNA que prevêem a resistência à compressão aos 28 dias, na fase 



 

Figura 112 Desempenho da RNA 1at

 

 

 
Desempenho da RNA 1at-5 que prevê a resistência à compressão aos 28 dias, na fase de 

validação dos resultados 
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5 que prevê a resistência à compressão aos 28 dias, na fase de 


