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RESUMO 

 

A escassez dos recursos naturais e os problemas causados pelo acúmulo de resíduos 

de mineração são os principais responsáveis pelo desenvolvimento de estudos sobre 

o reaproveitamento desses materiais na composição de concretos. A resistência 

mecânica é um dos parâmetros de desempenho mais importante e crucial no projeto 

de estrutura de concreto, entretanto o estudo experimental desses concretos 

demanda alto custo e tempo no processo de confecção e caracterização de corpos de 

prova, além da complexidade intrínseca a heterogeneidade dos componentes do 

material usados na sua composição. Neste sentido, este trabalho propõe o estudo da 

predição da resistência à compressão e à tração de concretos produzidos com o 

resíduo proveniente de rochas encaixantes (estéril) da mineração de nióbio, como 

substituto do agregado graúdo, através de diferentes técnicas de aprendizagem de 

máquina e métodos estatísticos (Redes Neurais Artificiais, Máquina de Vetores de 

Suporte, Árvore de Decisão, Floresta Aleatória, Gradiente Boosting, XGBoosting, Ada 

Boost, K-Near Neighbor, Regressão: Linear Múltipla, Polinomial, LASSO, Ridge, 

Bayesiana e Mínimos Quadrados Ordinários), de modo a minimizar os custos de 

produção e desperdício de materiais, causado por um grande número de ensaios de 

mistura de dosagem. A metodologia consistiu na obtenção dos dados experimentais 

dos concretos moldados e caracterizados mecanicamente com 0 %, 25 %, 50 %,        

75 % e 100 % de substituição de estéril como agregado graúdo, relação água/cimento 

(a/c) de 0,5 e 0,7, nas idades de cura de 7, 14, 28, 56 e 63 dias. As características 

mecânicas dos concretos moldados com estéril também foram comparadas com 

outros tipos de concretos, com dados obtidos da literatura. Os resultados encontrados 

indicam que as técnicas RNA, Regressão Linear Múltipla, Mínimos Quadrados 

Ordinários, Floresta Aleatória, Gradiente Boosting e XGBoosting foram eficiente para 

a predição da resistência mecânica dos concretos produzidos com estéril. Os modelos 

também apresentam os parâmetros de materiais usados na dosagem que têm maior 

influência no comportamento mecânico desses concretos. 

 

Palavras-chave: Aprendizado de máquina. Resistência mecânica. Concretos. Estéril. 

Agregado graúdo.  

  



 

 

ABSTRACT 

 

The scarcity of natural resources and the problems caused by the accumulation of 

mining residues are mainly responsible for the development of studies on the reuse of 

these materials in the concrete composition. Mechanical resistance is one of the most 

important and crucial key performance parameters in concrete structures design. 

However, the experimental study of these concretes has high cost and is time 

consuming in the process of making and characterizing specimens, in addition to the 

intrinsic complexity and heterogeneity of the material components used in the concrete 

formulation. In this sense, this work proposes the study of the prediction of 

compressive and tensile strength of concretes produced with the waste from enclosing 

rocks (also known as sterile) from a niobium mining, as a substitute for coarse 

aggregate, through different machine learning techniques and statistical methods 

(Artificial Neural Networks, Support Vector Machine, Decision Tree, Random Forest, 

Gradient Boosting, XGBoosting, Ada Boost, K-Near Neighbor, Multiple Linear 

Regression, Polynomial Regression, LASSO, Ridge, Bayesian, and Ordinary Least 

Squares). This approach could minimize production costs and material waste, caused 

by a large number of mixing dosing trials. The methodology consisted of obtaining 

experimental data of concrete specimens and mechanically characterized with 0, 50, 

and 100% replacement of coarse aggregate for sterile, water/cement ratio (w/c) of 0.5 

and 0.7, in curing periods of 7, 14, 28, 56, and 63 days. The mechanical properties of 

the concrete specimens with sterile were also compared with other concretes data from 

the literature. The found results indicate that the machine learning techniques were 

efficient for predicting the mechanical strength of the concrete produced with waste. 

The models also present the materials parameters used in the concrete formulation 

that have the greatest influence on the mechanical behavior of these specimens. 

 

Keywords: Machine learning. Mechanical resistance. Concrete. Mining sterile. Coarse 

aggregate. 
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1. INTRODUÇÃO 

A exploração dos recursos minerais é uma prática que tem exercido grande 

preocupação ambiental nas últimas décadas em todo o mundo (GIUSTOZZI; 

SAUNIER; ZANNI-MERK, 2018; KOSSOFF et al., 2014). No Brasil, todos os anos uma 

enorme quantidade de resíduos sólidos (estéril e rejeitos) são produzidas pelas 

mineradoras, destinados a aterros e barragens de rejeitos (FERRAZZO; 

BRAGAGNOLO; KORF, 2020; RODRIGUES; DE BRITO; SARDINHA, 2015). Após os 

desastres das barragens de rejeito em Mariana (2015) e Brumadinho (2019), o 

aproveitamento de rejeitos e estéril é um tema que ganhou grande relevância. Com a 

elevada geração desses resíduos e o pouco reaproveitamento, diversas ações e 

normativas estão sendo direcionados para a reutilização e reciclagem dos produtos 

residuais da mineração de forma mais sustentável (ANM, 2020; ASSIS; QUEIROGA; 

MENDES, 2018; BESSA et al., 2018; COSTA et al., 2017; IBRAM, 2019; PEDROSO, 

2020).  

Neste sentido, tanto no Brasil quanto em outros países como China, Índia, 

Austrália e Canadá têm desenvolvido pesquisas visando a aplicação de resíduos de 

mineração como matéria-prima para a construção civil, com o intuito de trazer 

benefícios de ordem econômica, social e ambiental (ASSIS; QUEIROGA; MENDES, 

2018; BENARCHID et al., 2018; CHITHRA et al., 2016; KORE; VYAS; SYED, 2020; 

SHARP et al., 2016). A motivação da aplicação desses resíduos na construção civil, 

se dá pelo fato desse setor também exercer um grande impacto na exploração 

mineral, uma vez que necessita de grandes volumes de matérias-primas provenientes 

da atividade minerária para abastecer as obras de infraestruturas urbanas, 

construções de rodovias, pontes, ferrovias, etc. (MONTEIRO, N., 2017; 

TRUBBIANELLI, 2021).  

Tendo em vista a importância das questões ambientais e do suprimento da 

demanda com relação ao consumo de recursos minerais, diversos estudos sobre o 

uso de resíduos de mineração aplicados como agregados graúdos em concretos, têm 

sido desenvolvidos com o intuito de atender a demanda dessas duas atividades 

produtivas e construtivas (ADOM-ASAMOAH; AMPOFO; AFRIFA, 2012; KORE; 

VYAS, 2016; REIS; COLLARES; REIS, 2018; SALIMBAHRAMI; SHAKERI, 2021; 

SINGH et al., 2017; ZHU et al., 2021). 



14 

 

Entre os materiais mais utilizados na construção civil, o concreto é um dos mais 

importantes devido à facilidade de moldagem, trabalhabilidade, resistência à água e 

durabilidade ao longo do tempo (METHA; MONTEIRO, 2014; NEVILE, 2017). A 

resistência mecânica de concretos é uma importante propriedade para se determinar 

a estabilidade e segurança das estruturas empregadas em construções. A resistência 

à compressão é um dos parâmetros mais importantes para validar a qualidade 

estrutural num projeto, e é geralmente determinado pela realização de vários testes 

destrutivos em diferentes idades de cura, que demandam gasto de tempo e despesas 

com matéria-prima e mão de obra (AL-SHAMIRI et al., 2019; SHARIATI et al., 2020; 

ZHOU; CHEN, 2017).  

Uma abordagem alternativa, para minimizar os ensaios em laboratório, é a 

utilização de técnicas computacionais baseadas em inteligência artificial (IA), para 

simular ou predizer o comportamento mecânico de concretos (FENG et al., 2020; 

NUNEZ; NEHDI, 2021; SOUZA; MAGALHÃES; CAMPOS, 2021). Com o auxílio de 

hardwares, as IAs oferecem vantagens para lidar com problemas da engenharia civil 

associados a incertezas e determinação de parâmetros do concreto, quando 

comparadas às técnicas clássicas de modelagem (SALEHI; BURGUEÑO, 2018; 

ZHANG et al., 2021). Entre as diferentes técnicas de IAs usadas para o estudo de 

concretos, o aprendizado de máquina tem recentemente adquirido considerável 

atenção e vem se estabelecendo como uma nova classe de métodos inteligentes para 

uso nas engenharias (DE CASTRO; LIBORIO; PANDOLFEG, 2011; WANG; GEEM; 

NAGAI, 2020; YOUNG et al., 2019).  

Nos trabalhos encontrados na literatura sobre a predição de concretos usando 

aprendizado de máquina, são apontados diversos problemas que vão desde a 

dosagem dos materiais até a caracterização mecânica e predição de comportamento 

estrutural de diferentes tipos de concretos (BEHNOOD; GOLAFSHANI, 2020; BEN 

CHAABENE; FLAH; NEHDI, 2020; DEROUSSEAU; KASPRZYK; SRUBAR, 2018; 

NADERPOUR et al., 2019; YASEEN et al., 2018). Estes estudos ressaltam sobre a 

necessidade de adequações de modelos empíricos para aproximar dos resultados 

experimentais, considerando as especificidades dos fenômenos físicos e químicos do 

material estudado. Os autores ainda destacam sobre o uso de diferentes técnicas 

computacionais aliadas a modelagem estatística como uma estratégia de resolução 
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de problemas com resultados expressivos (ABHILASH et al., 2019; CIHAN, 2019; 

DAO et al., 2020; SALIMBAHRAMI; SHAKERI, 2021).  

Entre as técnicas usadas em problemas de regressão aplicadas ao estudo de 

concreto nos últimos anos, as mais utilizadas são: Redes Neurais Artificiais (RNA) e 

Máquina de Vetores de Suporte. No entanto, diferentes técnicas utilizando métodos 

ensembles e algoritmos de ajuste de hiperparâmetros (hyperparameter tuning) estão 

sendo tendência em estudos preditivos de concretos como: Adaptive Boosting 

(Adaboost), Gradient Boosting (GBoosting), Extreme Gradient Boosting (XGBoosting), 

Árvore de Decisão (DT) e Floresta Aleatória (RF) (ABU YAMAN; ABD ELATY; TAMAN, 

2017; CHOU et al., 2014; FENG et al., 2020; KALMAN ŠIPOŠ; MILIČEVIĆ; 

SIDDIQUE, 2017; YASEEN et al., 2018). 

Neste sentido, é interessante o uso de modelos estatísticos e técnicas de 

aprendizado de máquina para fazer previsões do comportamento de concretos com 

materiais alternativos, como o resíduo de mineração, com uma quantidade mínima de 

ensaios experimentais e razoável confiança. Pois, isso habilitaria o projetista a fazer 

estimativa da resistência mecânica desses concretos comparados a outros tipos de 

materiais usais no mercado, antes de investir mais tempo e dinheiro necessários para 

uma análise mais aprofundada com grande número de ensaios experimentais. 

 

1.1 Justificativa da Pesquisa 

 

A existência de reservas minerais presente na cidade de Catalão/GO, trouxe 

ao longos das décadas o desenvolvimento industrial dos bens minerais do Estado de 

Goiás, impactando tanto na economia, quanto na preservação do meio ambiente local 

com o acúmulo dos estéreis e rejeitos gerados durante a extração (ou lavra) das minas 

(LOPES, 2018).  

A Agência Nacional de Mineração (ANM, 2020) faz vários levantamentos sobre 

possíveis soluções para o aproveitamento de rejeitos e estéril no país, tais como: a 

necessidade das empresas mineradoras dar destinação sustentável aos resíduos da 

mineração como tendência mundial no setor mineral; necessidade de facilitar e 

desburocratizar os procedimentos para desenvolver projetos de aproveitamento 
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desses materiais; importância de incentivo tributário, fomento, estudos técnicos e 

projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) para viabilizar o 

reaproveitamento destes materiais, etc. 

Diante da preocupação em dispor sistematicamente os resíduos e rejeitos, 

visando minimizar impactos ambientais e melhorar os aspectos de segurança e 

economia na cidade de Catalão, empresas mineradoras, como a China Molybdenum 

Company Limited (CMOC), têm buscado estreitar relações com as universidades em 

diversos projetos de inovação e tecnologia. Entre as parcerias desenvolvidas pela 

CMOC International do Brasil com a equipe do Laboratório de Modelamento e 

Pesquisa de Processamento Mineral (LaMPPMin) da UFCAT, está o estudo do 

reaproveitamento dos resíduos proveniente de rochas encaixantes (estéril) da 

mineração de nióbio, em outros setores industriais como a construção civil, para o 

consumo do matéria-prima na região, uma vez que esta é responsável por produzir 

um volume aproximado de 2 074 t / dia de resíduos, gerados pelas atividades de 

extração (ou lavra) no decapeamento na mineração e beneficiamento de nióbio 

(Niobras) e fosfatos (Copebras) (IN THE MINE, 2019 p. 18).  

No estudo de Lopes (2018) sobre o uso do estéril advindo do beneficiamento 

de nióbio em concretos, ao qual o presente estudo dá continuidade, foram 

apresentadas algumas dificuldades durante o processo de dosagem, sendo 

necessário um maior aprofundamento sobre os parâmetros que influenciam na sua 

resistência mecânica. Considerando a complexidade de um estudo experimental dos 

concretos produzidos com o material estéril, variando um a um dos componentes 

adotados na sua dosagem (relação a/c, idade, traço), ou ainda, fazendo um estudo 

comparativo com outros tipos de concretos produzidos com os materiais mais usados 

no mercado (aditivos, tipos de agregados, tipos de cimentos) em diferentes regiões 

do país, demandaria muito tempo e elevado custo com mão de obra e materiais.  

Assim, é relevante a proposta de estudar concretos produzidos com material 

estéril de nióbio através da modelagem computacional para averiguar com maior rigor 

sobre os parâmetros que influenciam na sua resistência mecânica, uma vez que na 

literatura não foi encontrada aplicações das diferentes técnicas usadas no presente 

estudo de concretos com resíduos de mineração. Como elucidado, o potencial de 

pesquisar técnicas de aprendizagem para predizer a resistência mecânica desses 
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concretos, pode proporcionar uma inovação para a aplicação desses resíduos na 

construção civil, além de contribuir para o desenvolvimento e sustentabilidade do 

processo de mineração. 

 

1.2 Objetivos da Pesquisa 

 

O objetivo deste trabalho é avaliar o uso de modelos preditivos baseados em 

métodos estatísticos e técnicas de aprendizado de máquina, na predição da 

resistência à compressão (fck) e à tração (fct) de concretos produzidos com material 

estéril como substituto do agregado graúdo. Para tal, três etapas aplicadas na 

predição dessas propriedades mecânicas são desenvolvidas: 

● Investigar os parâmetros (slump test, cimento, areia, brita, relação água e 

cimento (a/c), idade de ruptura dos materiais uilizados na composição dos 

concretos produzidos com estéril de nióbio, como dados de entrada na 

predição da resistência à compressão (fck) e à tração (fct). 

● Investigar diferentes técnicas de aprendizagem de máquina baseados em 

métodos de regressão e aplicar para a predição da resistência mecânica 

desses concretos produzidos com estéril de nióbio. 

● Comparar os modelos e as técnicas computacionais utilizados para 

predição das resistências mecânica, avaliando seu potencial de 

representação com os dados obtidos experimentalmente e outros tipos de 

agregados graúdo e cimentos usados na produção dos concretos. 

 

1.3 Estrutura da Pesquisa 

 

O presente trabalho foi dividido em cinco capítulos. No primeiro foram 

destacados o contexto que este trabalho se enquadra, a importância do estudo e o 

problema a ser abordado. O segundo capítulo, tendo em vista o contexto 

interdisciplinar dessa tese de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Exatas e Tecnológicas (PPGCET), alguns conceitos fundamentais usados neste texto 

são apresentados. Isso se faz necessário, uma vez que o público alvo ao PPGCET 
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nem sempre dispõe de todos os conhecimentos específicos necessários para a 

compreensão deste trabalho. Dependendo da área de formação do leitor, alguns 

conceitos apresentados nesse capítulo podem ser triviais. Assim sendo, nesse 

capítulo é feita uma breve revisão sobre concreto e seus materiais constituintes, e os 

métodos de inteligência computacional. No terceiro capítulo é descrito o programa 

experimental usado como referência nas avaliações dos métodos de predição 

desenvolvidos neste trabalho e a metodologia usada para predição das propriedades 

mecânicas. No quarto capítulo é apresentado os resultados e discussão do emprego 

dos métodos aplicados com o propósito de predizer as propriedades mecânicas do 

concreto. No quinto capítulo são abordadas as conclusões e discussão com base nos 

resultados, além de citar alguns trabalhos futuros. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Concreto  

 

O concreto é classificado como um material composto, resultante da mistura de 

elementos distintos e insolúveis entre si, da qual se obtém um material com 

propriedades distintas dos seus constituintes isoladamente. Ele é constituído por duas 

fases: a matriz composta pela pasta (água e cimento) e reforço composto pelos 

agregados (areia e brita) (METHA; MONTEIRO, 2008; SILVA JUNIOR, 2010). 

O concreto é o material de construção mais utilizado no mundo, com um 

consumo anual estimado em 19 bilhões de toneladas, e o segundo em volume 

consumido pelo homem, ficando atrás somente da água. Estudos estimam que até o 

ano de 2050 a produção de concreto no Brasil poderá superar as 500 Mt / ano (Mt = 

Mega toneladas) conforme descrito na Figura 1 (MILLER; HORVATH; MONTEIRO, 

2018).  

 

Figura 1 - Estimativa de consumo para o concreto no mundo. (a) Consumo até o ano de 2012; 
(b) Consumo até o ano de 2030 e (c) Consumo até o ano 2050. 

  

 

Legenda 

 

Fonte: Miller, Horvath, Monteiro (2018). 

a) 
b) 

c) 
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Comparado a outros materiais como aço e madeira, o concreto apresenta 

vantagens competitivas, sendo que o mesmo possui baixo custo de produção, fácil 

manuseio e boa adaptabilidade a diversos tipos de sistemas estruturais (CARVALHO 

2008). 

Neville (2016) afirma que o comportamento do concreto sofre influência de seus 

componentes e suas características como forma, textura, tamanho, granulometria, 

entre outros. Portanto o estudo desses fatores, bem como se relacionam entre si, é 

importante para a segurança de uma estrutura feita de concreto.  

 

2.1.2 Cimento Portland (CP) 

 

Os cimentos Portland são cimentos hidráulicos produzidos pela pulverização 

de clínquer formado essencialmente por silicatos de cálcio hidratados, com adição de 

sulfatos de cálcio e outros compostos. O cimento Portland é fabricado nas seguintes 

etapas: 

a) Mistura e moagem de materiais calcários e argilosos, nas proporções 

adequadas (a mistura pode ser seca ou com água); 

b) Tratamento térmico da mistura, em fornos rotativos, até a formação de um 

material vitrificado, denominado clínquer (1400°C a 1550°C); 

c) Moagem do clínquer com 4 % a 6 % de gesso. 

Variando-se a composição do cimento é possível obter diversos tipos, com 

diferentes características quanto ao tempo de pega, calor de hidratação, resistência 

mecânica, resistência a sulfatos, etc.  

A escolha do cimento é baseada no desempenho exigido do concreto quanto à 

sua resistência mecânica e trabalhabilidade (TANGO, 2005). No Brasil, há vários tipos 

de cimento Portland sendo produzidos, atendendo a uma diversa gama de aplicações. 

A Tabela 1 fornece a constituição dos cimentos Portland normatizados no Brasil.  
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Tabela 1 - Composição dos cimentos Portland normatizados no Brasil. 

TIPOS DE 
CIMENTO 

PORTLAND 
SIGLAS 

CONSTITUIÇÃO NORMAS 
ABNT CLÍNQUER 

+ GESSO 
ESCÓRIA 

POZOLA-
NA 

MAT. 
CARBONÁTICO 

Comum 
CP I 

CP I - S 
100% 

95 – 99% 
0% 

1 – 5% 
 

Composto 
CP II – E 
CP II – Z 
CP II – F 

56 – 94% 
76 – 94% 
90 – 94% 

6 – 34% 
0% 
0% 

0% 
6 – 14% 

0% 

0 – 10% 
0 – 10% 
6 – 10% 

NBR 
5732 

Alto-forno CP III 25 – 65% 35 – 70% 0% 0 – 5% 
NBR 

11578 

Pozolânico CP IV 45 – 85% 0% 15 – 50% 0 – 5% 
NBR 
5736 

Alta 
Resistência 

Inicial 
CP V ARI 95 – 100% 0% 0%  

NBR 
5733 

Resistência 
aos Sulfatos 

RS Idêntica aos cinco anteriores, do qual é derivado 
NBR 
5737 

Destinados à 
Cimentação 

de Poços 
Petrolíferos 

CPP 
classe G 

100% 0% 
NBR 
9831 

Fonte: Autora, adaptado de Neville (2016). 

 

2.1.3 Água 

 

A água adicionada ao concreto apresenta duas funções importantes: divide-se 

em água de hidratação que reage com o cimento e contribui para o aumento da 

resistência e a água de amassamento que confere plasticidade ao concreto. Essa 

última quando não dimensionada na quantidade certa, pode contribuir negativamente 

na resistência, portanto deve-se preferencialmente reduzir dentro dos limites de 

trabalhabilidade a quantidade de água. A quantidade de água relacionada à 

quantidade de cimento utilizado na mistura, denomina-se relação a/c (NEVILLE, 

2016). 

Reyes (2006), também considera importante que se determine à umidade e 

absorção dos agregados. Os agregados graúdos têm umidade praticamente 

desconsiderada, entretanto a umidade do agregado miúdo deve ser revista se estiver 

úmido, para que não ocorram prejuízos quanto à resistência requerida. 
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2.1.4 Agregados 

 

Agregado é definido como material granular, sem forma ou volume definidos, 

de dimensões e propriedades adequadas para fabricação de concretos e argamassas. 

Os agregados devem ser formados por partículas resistentes e sem a presença de 

materiais deletérios (argila, mica, silte, sais, matéria orgânica etc.) (ANDOLFATO, 

2002).  

Segundo Neville (2016) os agregados têm grande a importância nos concretos, 

tanto do ponto de vista econômico como técnico, uma vez que constituem ¾ do seu 

volume, possuem resistência e durabilidade superior à pasta de cimento. Além disso, 

algumas características importantes devem ser avaliadas para qualificar os agregados 

para uso na produção do concreto como: composição granulométrica, forma e textura 

superficial, resistência mecânica, absorção e umidade superficial. 

Os agregados podem ser classificados quanto à dimensão dos grãos, segundo 

a ABNT NBR 7211/2005, em:  

 Agregado graúdo: é o agregado cujos grãos passam pela peneira com abertura de 

malha 152 mm e ficam retidos na peneira com abertura de malha de 4,75 mm, em 

ensaio realizado de acordo com a ABNT NBR NM 248:2003, com peneiras 

padronizadas pela norma ABNT NBR ISO 3310-1:2010; 

 Agregado miúdo: é aquele cujos grãos passam pela peneira com abertura de malha 

de 4,75 mm e ficam retidos na peneira com abertura de malha de 0,075 mm em 

ensaio realizado de acordo com a ABNT NBR NM 248:2003 com peneiras de 

acordo com ABNT NBR ISO 3310-1:2010. 

Os agregados também podem ser classificados quanto à sua origem como 

(NETO; OLIVEIRA; RAMOS, 2011):  

 Naturais: aqueles que são encontrados na natureza já preparados para uso sem 

beneficiamento que não seja a lavagem, ex.: areia de rio, pedregulho, areia de 

cava, entre outros;  

 Britados: quando são submetidos a processo de cominuição, geralmente por 

britagem;  

 Artificiais: oriundos de processos industriais, ex.: argila expandida e peletizada; e  
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 Reciclados: que podem ser resíduos industriais granulares ou entulho de 

construção ou demolição, ex.: escória de alto-forno, estéril. 

 

2.1.5 Resistência Mecânica do Concreto 

 

A resistência mecânica é uma propriedade muito importante do concreto e 

traduz-se na resistência à compressão, à tração, à flexão e ao cisalhamento. É a 

resistência que permite que elementos estruturais de concreto suportem altas cargas 

em serviço sem entrar em colapso (METHA; MONTEIRO, 2008). 

Vários fatores podem influenciar de forma significativa a resistência mecânica 

do concreto no estado endurecido. Ambrozewicz (2012) destaca como principais os 

fatores: relação a/c, idade do concreto, forma e granulometria dos agregados, tipo de 

cimento utilizado para formulação do concreto e as condições de cura. 

A variação da relação a/c influencia, diretamente, na resistência mecânica do 

concreto no estado endurecido. O aumento pode significar maior quantidade de água 

na mistura, causando diminuição da resistência mecânica. Sua redução, ao contrário, 

pode permitir a obtenção de concretos com maior resistência mecânica quando 

diminui a quantidade de água adicionada. Entretanto, a trabalhabilidade da mistura 

fica prejudicada. Daí, a importância de uma relação a/c que permita que propriedades 

como a trabalhabilidade e a resistência mecânica sejam atendidas de forma 

satisfatória (REMACHANDRAN e BEAUDOIN, 2000). 

O processo de endurecimento de concretos à base de cimento Portland é muito 

longo e pode perdurar por anos. O aumento da idade permite que o mesmo ganhe 

resistência, isto é, aumente sua capacidade de resistência mecânica. Com 28 dias, o 

concreto adquire de 75 % a 90 % de sua resistência final e é com base neste valor, 

obtido por meio de ensaios, que os elementos de concreto são projetados (MEHTA e 

MONTEIRO, 2008). 

A cura é um procedimento utilizado para favorecer a hidratação do cimento pelo 

controle da temperatura e movimento de água para dentro e para fora do concreto. 

Deste modo, influência diretamente na umidade e na temperatura do concreto nas 
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primeiras idades, garantindo que as propriedades de resistência mecânica do 

concreto sejam atingidas (SHETTY, 2005). 

 

2.2 Aprendizado de Máquina (Machine Learning – ML) 

 

Aprendizado de máquina ou do inglês Machine Learning é uma tecnologia onde 

os computadores tem a capacidade de aprender automaticamente com um conjunto 

de dados e por meio de associações de diferentes categorias (imagens, caracteres e 

números), consegue identificar padrões (CHOLLET, 2018). O ML juntamente com as 

tecnologias de Big Data e computação de alto desempenho foram implementadas com 

o objetivo de desenvolver novas possibilidades para desvendar, quantificar, e 

entender uma grande quantidade de dados estruturados e não estruturados advindos 

na era da tecnologia moderna (LIAKOS et al., 2018).  

As metodologias que envolvem a aprendizagem de máquina buscam a 

aquisição de conhecimento com o objetivo de aprender com a experiência para a 

execução de uma tarefa, e para isso, compartilha de um campo interdisciplinar com a 

estatística, a teoria da informação, a teoria de jogos e da otimização (SHALEV-

SHWARTZ; BEN-DAVID, 2013). O treinando de um sistema ML é feito com a inserção 

de um conjunto de dados de entrada, onde através de exemplos relevantes para 

executar uma tarefa, encontra-se uma estrutura estatística, que permite ao sistema 

criar as próprias regras para automatizá-la. Assim, essas regras são os dados de 

saída, que podem ser aplicadas a novos dados para produzir respostas (LAKE et al., 

2017). 

Para capturar e utilizar o conhecimento adquirido, a aprendizagem de máquina 

utiliza de tarefas que são classificadas em três categorias principais, definidas como: 

aprendizagem supervisionada, não supervisionada e por reforço, apresentadas na 

Figura 2. Essas categorias são utilizadas de acordo com o tipo de resolução que serão 

aplicados nos problemas (ZHANG; LI; WANG, 2020).  
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Figura 2 – Categorias do ML e aplicações 

 

Fonte: EDUCBA (2021). 

 

O aprendizado supervisionado tem como objetivo construir um modelo/função 

com precisão para prever a saída desconhecida (alvo) de exemplos futuros. O 

conjunto de dados é particionado em conjuntos de treinamento e teste. As amostras 

de treinamento são rotuladas e as principais características aprendidas são 

classificadas em categoria, criando um padrão nos conjuntos de dados de treinamento 

e teste. Se o objetivo da aprendizagem é prever variáveis com respostas contínuas, a 

técnica usada é de regressão. Se o objetivo é prever variáveis com respostas discretas 

ou categóricas, a técnica usada é de classificação (SALEHI; BURGUEÑO, 2018). 

No aprendizado não supervisionado o objetivo é separar o conjunto de dados 

usando métodos de aproximação, através de padrões ocultos ou estruturas inerentes 

aos dados de entrada. Nessa técnica os dados não são rotulados e não há um modelo 

explícito de treinamento. Os tipos de treinamento não supervisionado são os métodos 

de agrupamento ou associação, que busca similaridade entre os dados e, após 

identificar, segrega os itens entre grupos (clusters) específicos. Ou os métodos de 

redução de dimensão, que reduz o número de variáveis aleatórias a fim de obter um 

conjunto de variáveis principais (YAN; SU, 2009). 
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No aprendizado por reforço nenhuma informação é fornecida em relação ao 

sinal de categoria desejada ou objetivos explícitos. Os algoritmos de reforço são 

forçados a aprender os objetivos ideais por meio de tentativa e erro. Para maximizar 

o desempenho do modelo, a aprendizagem por reforço permite que um agente 

determine o comportamento ideal dentro de um contexto específico. Os agentes 

recebem uma recompensa numérica como um sinal de reforço que codifica o sucesso 

do resultado de uma ação. O objetivo do agente é então, aprender a selecionar ações 

que maximizem a recompensa acumulada ao longo do tempo. 

 

2.2.1 Mapeamento Científico de Técnicas de ML Aplicadas ao Concreto 

 

Nos últimos anos, o desenvolvimento de computadores cada vez mais 

poderosos têm contribuído para o aumento do uso de técnicas de modelagem 

computacional usando ML em áreas muito diferentes de engenharia e pesquisa. 

Essas ferramentas conseguem melhorar substancialmente qualquer modelo anterior 

proposto. Na área da engenharia civil, tem havido muitas aplicações de técnicas de 

ML, como monitoramento da vida útil de estruturas, previsão de diferentes 

propriedades mecânicas do concreto, projeto de otimização de elementos estruturais, 

dosagem de concretos com material alternativos, etc. (CHOU et al., 2014; CIHAN, 

2019).  

Técnicas de ML baseadas em dados mostram ser bem sucedido na previsão 

das propriedades mecânicas de concretos produzidos com materiais alternativos 

como: resíduos de construção e demolição, industriais e de mineração (CHEN; ZHAO; 

BIE, 2020; DESHPANDE; LONDHE; KULKARNI, 2014; KHADEMI et al., 2016; MA et 

al., 2021; MAGHFOURI et al., 2020; OMRAN; CHEN; JIN, 2016; RAJESHWARI; 

MANDAL, 2019; SALIMBAHRAMI; SHAKERI, 2021). No entanto, ainda é pequena a 

quantidade de pesquisas existentes de ML no estudo de concretos com resíduos de 

mineração.  

Com o intuito de explorar sobre as principais técnicas de ML aplicadas na 

predição de resistência mecânica de concretos, fez-se um mapeamento científico 

através de uma revisão bibliométrica da literatura (ARDEN et al., 2018; ARIA; 
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CUCCURULLO, 2017; ELLEGAARD; WALLIN, 2015; ZUPIC; ČATER, 2015). A 

revisão bibliométrica tentou responder perguntas como: Quais as vertentes da área 

de ML aplicadas ao estudo de concreto com resíduos? Quais lacunas no campo 

pesquisado? Quais os principais modelos matemáticos, técnicas de aprendizagem e 

métricas de avaliação são utilizadas para o estudo de predição da resistência 

mecânica?  

A pesquisa foi realizada nas bases de dados Scopus e Web of Science até o 

período de agosto de 2021, usando as seguintes expressões de pesquisa: TITLE-

ABS-KEY (concrete strength AND machine learning) AND LIMIT-TO LANGUAGE 

(English). Com isso, foram encontradas 349 produções científicas na plataforma 

Scopus entre o período de publicações de 2004 a 2021, e 397 produções científicas 

na plataforma Web of Science entre o período de 2009 a 2021. Os dados coletados 

nas bases de dados foram exportados na extensão BibTeX para análise com a 

ferramenta biblioshiny no programa R© (ZUPIC; ČATER, 2015). O fluxograma dos 

processos de coleta de dados e análise pode ser visualizado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Fluxograma de coleta de dados bibliométricos 

 

Fonte: Autora, adaptado de Aria & Cuccurullo (2017a) 
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O Quadro 1 apresenta as principais informações sobre as produções científicas 

encontras nessa pesquisa cientométrica. A partir dos trabalhos científicos encontrados 

pretende-se compreender a evolução científica e tecnológica relativa ao tema nos 

últimos anos, identificar os países que estão na vanguarda das produções científicas, 

identificar os trabalhos mais relevantes e principais fontes de produções científicas 

associadas ao tema de técnicas de ML na predição de resistência mecânica de 

concretos. 

 
Quadro 1 – Descrição das principais informações da pesquisa bibliométrica sobre técnicas de 

ML aplicada na predição da  resistência mecânica de concretos 

Description Results  

MAIN INFORMATION ABOUT DATA Web of Science Scopus 

Timespan 2009:2021 2004:2021 

Sources (Journals, Books, etc) 129 165 

Documents 310 397 

Average years from publication 1,64 1,91 

Average citations per documents 11,1 11,17 

Average citations per year per doc 4,023 3,595 

References 12473 1 

DOCUMENT TYPES 

article 260 326 

article; early access 22 1 

article; proceedings paper 3 27 

article; retracted publication 1 4 

correction 0 1 

proceedings paper 15 28 

review 9 10 

DOCUMENT CONTENTS 

Keywords Plus (ID) 632 769 

Author's Keywords (DE) 953 1233 

AUTHORS 

Authors 889 1100 

Author Appearances 1170 1492 

Authors of single-authored documents 15 16 

Authors of multi-authored documents 874 1084 

AUTHORS COLLABORATION 

Single-authored documents 20 22 

Documents per Author 0,349 0,361 

Authors per Document 2,87 2,77 

Co-Authors per Documents 3,77 3,76 

Collaboration Index 3,01 2,89 

Fonte: Autora (2021) 
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Os dados coletados mostraram um aumento exponencial de produções 

científicas nos últimos dois anos da aplicação de técnicas de ML ao estudo de 

concretos (Figura 4), apresentando um crescimento anual de periódicos nas bases de 

dados Web of Science de 34,59 % e 40,43 % na Scopus.  

 

Figura 4 - Evolução das produções científicas (anual) sobre técnicas de ML aplicadas no 
estudo de concretos entre 2004 e 2021  

 

Fonte: Autora (2021) 

 

Entre os trabalhos encontrados sobre o tema da pesquisa na base de dados 

Scopus e Web of Science, as fontes de produções científicas mais relevantes são 

apresentadas na Figura 5. A revista Construction and Building Materials ocupa a 

primeira posição, com 41 produções científicas, e a revista Materials ocupa a segunda 

posição com 21 produções científicas no período de 2004 a 2021. 
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Figura 5 - Fontes de publicações científicas mais relevantes entre 2004 a 2021 

 

Fonte: Autora (2021) 

 

Do mesmo modo, a evolução das produções científicas anual sobre o tema, 

apresentada na Figura 6, indica que o crescimento das produções científicas está 

associada ao crescimento expressivo de publicações nos últimos anos. Colocando 

ainda as duas revistas citadas como as principais na área de maior impacto (H index) 

e classificação da Bradford’s Law (Figura 7) na área de estudo de predição de 

resistência de concretos.  

 

Figura 6 - Crescimento de fontes de pesquisa de publicação sobre técnicas de ML aplicadas à 
resistência de concretos 

 

Fonte: Autora (2021) 
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Figura 7 – Crescimento da busca por referências em periódicos científicos sobre o tema de 
acordo com o Bradford’s Law. 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Entre os trabalhos encontrados sobre o tema da pesquisa na base de dados as 

20 principais fontes de produções científicas mais relevantes são apresentadas na 

Figura 8.  

 

Figura 8 - Produções científicas mais citadas sobre ML entre 2004 a 2021. 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Os países que têm mais publicações sobre este tema são os Estados Unidos 

da América (EUA) seguido de países da Ásia (China, Coréia e Vietnã), com mais de 
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20 publicações de pesquisas feitas em colaboração com pesquisadores de outros 

países. O Brasil ocupa a 13º posição de produções com duas publicações de 

pesquisas colaborativas entre outros países, conforme pode-se verificar nas Figuras 

9a e 9b.  

 

Figura 9 – a) Colaboração de publicações de autores com outros países e b) Correspondência 
de publicações de autores por país 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2021) 

 

a) 

b) 
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As palavras que apresentam maior tendência nos últimos 5 anos se encontram 

na Figura 10. Os três termos mais usados são “Machine Learning”, “Compressive 

Strenght” e “Concrete”. Os 10 termos mais frequentes no abstract das produções 

científicas são: “Vector Machine”, “Random Forest”, “Concrete Compressive”, 

“Reinforced Concrete”, “Shear Strenght”, “Support Vector”, “Artificial Neural”, “Neural 

Network”, “Compressive Strenght” e “Machine Learning” (Figura 11).  

 

Figura 10 - Tópicos de tendência de palavras chaves pesquisadas nos últimos 5 anos 

 

Fonte: Autora (2021) 

 

Figura 11- Palavras mais frequentes nos abstracts das produções científicas entre 2004 a 2021

 

Fonte: Autora (2021) 
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A Figura 12 apresenta a frequência das palavras mais relevantes presentes nos 

títulos das produções científicas e as fronteiras entre os temas de pesquisas 

desenvolvidas. Nota-se que a associação das palavras ocorre de acordo com os 

assuntos pesquisados, como por ex.: resistência à flexão, modo de ruptura, dosagem 

de concretos, diferentes materiais (fibra de aço e cinzas). Percebe-se ainda os tipos 

de métodos usados como: redes neurais, máquina de vetores de suporte etc. A 

associação da palavra “aggregate” com “recycled aggregate”, onde não é indicado 

nenhuma técnica de aprendizados de máquina específica.  

 

Figura 12 – Palavras mais frequentes nos títulos das produções científicas sobre ML aplicada à 
resistência de concreto  

 

Fonte: Autora (2021)  

 

Logo, através da classificação dos periódicos mais relevantes, identificação dos 

termos mais usados (palavras chave, títulos e resumos), publicações e autores mais 

a) 
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citados, foi possível selecionar os principais trabalhos pertinentes para a área de 

estudo de ML aplicadas a resistência de concretos (Figura 13). Ao todo foram 

selecionados 83 trabalhos que abordam as principais técnicas de ML, metodologias 

empregadas e resultados alcançados que nortearão esta pesquisa.  

 

Figura 13- Principais técnicas de ML utilizados na predição de resistência mecânica de 
concretos. 

 

Fonte: Autora (2021) 

 

Esses trabalhos selecionados como referência trazem diversas orientações de 

como usar com eficácia as técnicas de ML na previsão da resistência de concretos 

não convencionais, os parâmetros mais usados nos dados de entrada, os modelos 

selecionados e os hiperparâmetros, que são fatores-chave para atingir a precisão 

desejável. A maioria dos estudos na literatura aborda o uso das proporções de mistura 

do concreto junto com a idade de ruptura como parâmetros de entrada, sendo as 

principais informações comumente utilizadas: mistura de água, cimento, agregado 

miúdo e agregado graúdo. Na entrada os parâmetros são geralmente escalados por 

meio de funções com um domínio entre [0,1], ou [-1;1], ou ainda transformados usando 
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técnicas de normalização como os métodos de Box-Cox ou Z-scores. Do mesmo 

modo, os trabalhos apresentam as métricas de desempenho mais usadas para medir 

a acurácia dos modelos, como o coeficiente de terminação R², os erros médio 

quadrático (RMSE e MSE) e erro médio absoluto (MAE) (CHENG; FIRDAUSI; 

PRAYOGO, 2014; CHOPRA et al., 2018; DESHPANDE; LONDHE; KULKARNI, 2014; 

DUAN et al., 2018; HADZIMA-NYARKO et al., 2020; MA et al., 2021; NADERPOUR 

et al., 2019; NUNEZ; NEHDI, 2021; PHAM; HOANG; NGUYEN, 2016; WAN, Z.; XU, 

Y.; SAVIJA, 2021; YAN; SHI, 2010; YASEEN et al., 2018). 

Os trabalhos também tratam sobre a importância do uso das ferramentas de 

análise de regressão para estimar a relação entre os parâmetros a partir dos dados 

disponíveis, e sobre os principais componentes dos métodos de regressão que são: 

um banco de dados; um modelo matemático; uma medida de adequação para avaliar 

a precisão preditiva do modelo e uma estratégia de ajuste para ajustar o modelo 

matemático (KOYA et al., 2021; MOHAMMED et al., 2021). A estratégia de adaptação 

tem como finalidade maximizar a medida de adequação, o modelo matemático, a 

medida de adequação e a estratégia de ajuste dependem da abordagem usada, 

enquanto o banco de dados é independente da abordagem. Além disso, na literatura 

ressalta sobre a importância de ajustar o modelo matemático encontrando um 

equilíbrio entre overfit e underfit. 

A seguir são apresentadas as técnicas de ML utilizadas neste trabalho, 

aplicados à problemas de regressão para a predição da resistência mecânica do 

concreto.  

 

2.3 Técnicas Computacionais e Estatísticas 

 

2.3.1 Redes Neurais Artificiais (RNA) 

 

As redes neurais artificiais é uma das técnicas de ML mais utilizadas no estudo 

de resistência de concretos. O poder de precisão e generalização desta técnica 

aplicada a problemas não lineares fez com que uma ampla gama de estudos tenham 

sido desenvolvidas ao longo da última década (ACUÑA et al., 2014; CORREIA, 2016; 

DUAN; KOU; POON, 2013; HADZIMA-NYARKO et al., 2020; MAYORCA, 2020; 
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MOHAMAD ALI RIDHO et al., 2021; NEELAKANTA; DE GROFF, 2018; OLIVEIRA 

FILHO, 2019; TOGHROLI et al., 2018; ZIOLKOWSKI; NIEDOSTATKIEWICZ, 2019).  

De acordo com Lorenzi et al. (2017) redes neurais artificiais são técnicas 

computacionais que apresentam um modelo matemático inspirado na estrutura neural 

de organismos inteligentes e que adquirem conhecimento através da experiência. As 

RNAs são formadas por neurônios que têm seu funcionamento baseado no neurônio 

biológico do sistema nervoso.  O neurônio artificial é uma estrutura lógico-matemática 

que representa uma região onde as informações inseridas nos sinais de entradas (𝑥𝑗), 

são processadas e as conexões entre eles, são responsáveis pelo armazenamento 

das informações (ABU YAMAN; ABD ELATY; TAMAN, 2017; FERREIRA, 2016).  

A Figura 14, apresenta um esquema do neurônio biológico e um neurônio 

artificial baseado no modelo de McCulloch e Pitts de 1943. O modelo apresentado 

inclui um sinal adicional bias (𝑏𝑘), que favorece ou limita a possibilidade de ativação 

do neurônio. O processo sináptico é representado pelos pesos (𝑤𝑘𝑗) que amplificam 

cada um dos sinais recebidos e a função de ativação (𝜑) modela a forma como o 

neurônio responde ao nível de excitação, limitando e definindo a saída da rede neural. 

(FURTADO, 2019).  

 

Figura 14 – a) Estrutura de um neurônio biológico; b) Estrutura de um neurônio artificial 

 

a) 
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Fonte: a) Futardo (2019); b) Autora, adaptado de Haykin (2009) 

 

De modo geral, o neurônio artificial tem seu funcionamento associado ao 

neurônio biológico da seguinte forma (LORENZI, 2009; PESTANA, 2017):  

 Sinais de entrada (𝒙𝟏, 𝒙𝟐, … , 𝒙𝒎): equivalem aos impulsos elétricos 

externos captados pelos dendritos, valores utilizados para o treinamento da RNA; 

 Pesos sinápticos (𝒘𝑲𝟏, 𝒘𝑲𝟐, … ,𝒘𝑲𝒎): servem para ponderar cada variável 

de entrada, permitindo quantificar as suas relevâncias em relação à funcionalidade 

dos respectivos neurônios; 

 Combinador linear (∑𝒘𝑲𝑱): equivale ao corpo celular, sua função é somar 

todas as entradas ponderadas, com objetivo de produzir um valor para o potencial de 

ativação (𝒖𝒌); 

 Sinal de Saída (𝒚𝒌): representa o axônio, é o valor final podendo ser 

utilizado por outro neurônio. 

Matematicamente, o modelo apresentado na Figura 14 de um neurônio pode 

ser representado pela Equação (1) e a RNA pela Equação (2) (HAYKIN, 2009): 

 

𝑢𝑘 = ∑ (𝑤𝑘𝑗 ∙ 𝑥𝑗)
𝑚
𝑗=1           (1) 

e 

𝒚𝒌 = 𝝋(𝒖𝒌 + 𝒃𝒌)          (2) 
 

b) 
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onde 𝑥𝑗 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚) são os sinais de entrada, 𝑤𝑘𝑗 = (𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑚)  são os pesos 

sinápticos ou pesos, 𝑏𝑘 – bias, 𝑦𝑘 são os sinais de saída e 𝜑 é a função de ativação. 

A função de ativação pode ter diferentes representações, os tipos básicos são: 

limiar, linear e sigmoide. De acordo com Pestana (2017) a escolha do tipo varia de 

acordo com o objetivo do projeto (Figura 15). As funções de ativação podem ser 

(KOPILER et al., 2019; SANTOS, 2020): 

1) Parcialmente diferenciáveis - são funções que possuem pontos cujas 

derivadas de primeira ordem não existem, as três principais funções desse grupo são: 

função degrau, degrau bipolar e rampa simétrica. 

2) Totalmente diferenciáveis - são funções que possuem derivadas de 1ª 

ordem e estas são conhecidas em todos os pontos de seu domínio de definição. As 

três principais são: linear e sigmoidais logística e tangente hiperbólica. 

 

Figura 15 – Representação gráfica de tipos de funções de ativação 

 

a) Função rampa 

 

b) Função linear 

 

c) Função degrau 

 

d) Função degrau bipolar 
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e) Função tangente hiperbólica 

 

f) Função logística 

Fonte: Autora, adaptado de Kopiler (2019) 

 

2.3.1.2 Arquitetura e Treinamento das RNAs  
 

A arquitetura de uma RNA é o modo como todos os neurônios estão 

estruturados e organizados. A primeira estrutura de um neurônio foi o Perceptron, que 

é composto apenas pelas camadas de entrada e saída, e são utilizados para 

classificar um conjunto de dados de forma linear (ARAÚJO, 2015). Essa estrutura foi 

aprimorada ao longo do tempo, como a necessidade de lidar com problemas não 

linearmente separáveis, acrescentando camadas intermediárias (ocultas), e criando 

assim, a estrutura chamada Perceptron de Múltiplas Camadas (Multilayer Perceptron 

- MLP) (Figura 16) (BRAGA; CARVALHO; LUDERMIR, 2000; MATA, 2011).  

Como ilustrado na Figura 16, as camadas de uma rede MLP são constituídas 

por três partes (CHOPRA et al., 2018):  

1. Camada de entrada: que são os dados ou sinais que alimentam a rede de 

entradas, onde os dados ou amostras são normalizados com objetivo de melhorar 

o desempenho computacional durante o treinamento da rede; 

2. Camada intermediária ou oculta: é onde ocorre o treinamento da rede ou ajuste 

dos pesos sinápticos entre as camadas. A função dos neurônios ocultos é intervir 

entre a entrada externa e saída de modo a tornar a rede capaz de extrair 

estatísticas de ordem elevada;  

3. Camada de saída: é responsável pela produção e apresentação dos resultados 

finais. 



41 

 

Figura 16 – Arquitetura de neurônio de uma RNA 

 
Fonte: Autora, adaptado de Haykin, (2018). 

 

De acordo com Sipos et al. (2017) as redes MLP com treinamento 

supervisionado são do tipo feedforward, ou seja, o processamento da informação se 

dá no sentido progressivo através das ligações sinápticas entre os neurônios das 

camadas adjacentes. O treinamento de uma rede MLP depende da quantidade de 

camadas intermediárias. Para redes com mais de uma camada oculta o treinamento 

ocorre em duas fases, utilizando o processo de retropropagação (backpropagation) 

do erro (FURTADO, 2019; LORENZI; SILVA FILHO; CAMPAGNOLO, 2011). 

Na fase de alimentação (feedforward) um padrão é apresentado às unidades 

da camada de entrada e, a partir desta camada, as unidades calculam sua resposta 

que é produzida na camada de saída, calculando um erro associado a este processo. 

Na fase retropropagação (backpropagation) o erro calculado é propagado a partir da 

camada de saída até a camada de entrada, e os pesos das conexões das unidades 

das camadas internas, vão sendo modificados utilizando geralmente a regra delta 

generalizada (FELIX; CARRAZEDO; POSSAN, 2017; MOHAMAD ALI RIDHO et al., 

2021). Um exemplo desse processo é ilustrado na Figura 17.  
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Figura 17– Treinamento de uma rede MLP feedforward backpropagation 

 

Fonte: Autora, adaptado de BKA et al. (2021) 

 

Na MLP, o sinal de erro do neurônio da saída 𝑦𝑘 na camada 𝑘, é definido pela 

Equação (3), onde 𝑒𝑘 é a diferença da saída desejada (𝑑𝑘) pela saída real (𝑧𝑘). A 

função de erro total é apresentada na Equação (4) (HAYKIN, 2018): 

 

𝒆𝒌 = 𝒅𝒌 − 𝒛𝒌          (3) 

 

𝑬𝑹 =
𝟏

𝟐
 ∑𝒆𝒌

𝟐            (4) 

 

O aprendizado das redes consiste em alterar os pesos de forma a minimizar 

esta função de erro com o gradiente descendente. Na fase de retropropagação, o erro 

entre a saída da rede e os valores de saída desejados é calculado usando a chamada 

regra delta generalizada, e os pesos entre os neurônios são atualizados da camada 

de saída para a camada de entrada da seguinte forma (HAYKIN, 2018): 

 

𝒘𝒌𝒋
𝒎+𝟏 = 𝒘𝒌𝒋

𝒎 + 𝜶 ∙ 𝜹𝒋 ∙ 𝒛𝒌 + 𝜷 ∙ 𝒘𝒌𝒋
𝒎          (5) 

 

onde 𝛿𝑗 é o sinal de erro em um neurônio 𝑗, 𝑧𝑘 é a saída do neurônio 𝑗, 𝑛 é o número 

de iteração e 𝛼, 𝛽 são chamados de parâmetro de taxa de aprendizagem e fator de 

momentum, respectivamente. 𝛿𝑗 na Equação (6) pode ser calculado usando a derivada 

parcial da função de erro na camada de saída e outras camadas, respectivamente, 
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como segue (HAYKIN, 2018): 

 

𝜹𝒋 = 𝒛𝒌 ∙ (𝒅𝒌 − 𝒛𝒌) ∙ (𝟏 − 𝒛𝒌)         (6) 

 

𝜹𝒋 = 𝒛𝒌 ∙ (𝟏 − 𝒛𝒌) ∙ ∑ 𝜹𝒌 ∙𝒌 𝒘𝒌𝒋         (7) 

 

onde a 𝑘𝑛 camada significa a camada superior da 𝑗𝑛 camada. 

Um aspecto relevante relacionado ao projeto de redes MLP é o tipo de função 

de ativação utilizada. O cálculo do gradiente para cada neurônio requer o 

conhecimento da derivada da função de ativação, e para que a derivada exista é 

imprescindível que a função seja contínua, sendo esse um requisito que a função de 

ativação deve atender (HAYKIN, 2018). Inúmeras funções de ativação são aplicadas 

para funções não lineares e diferenciáveis, mas uma das mais utilizadas é a função 

sigmoide, definida pela Equação (8) em que 𝑎 > 0. 

 

𝝋𝑱 =
𝟏

𝟏+𝒆
(−∑𝒘𝒌𝒋∙𝒛𝒌+𝒃)

           (8) 

 

onde 𝑤𝑘𝑗 é o peso da conexão do neurônio 𝑖 na camada inferior para o neurônio 𝑗 na 

camada superior e um valor aleatório inicialmente pequeno, 𝑧𝑘 é a saída do neurônio 

𝑖 e 𝑏 é o valor de polarização.  

Outro importante parâmetro de avaliação para o algoritmo de backpropagation 

é a taxa de aprendizagem do modelo, que avalia a medida de rapidez com que o vetor 

de pesos será atualizado. A taxa de aprendizagem varia entre o intervalo [0,1] e 

quanto menor o parâmetro da taxa de aprendizado, menores serão as alterações nos 

pesos sinápticos (ROSA, 2020). Haykin (2018) afirma que a melhoria da taxa de 

aprendizagem, a partir da sua suavização na trajetória dos espaços de pesos, é 

alcançada ao custo de uma taxa mais lenta de aprendizado. Se a taxa de 

aprendizagem, por outro lado, for muito grande para acelerar o processo de 

aprendizagem, as grandes alterações nos pesos sinápticos podem tornar a rede 

instável. 
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2.3.2 Máquina de Vetores de Suporte (Support Vector Machine – SVM) 

 

Outra técnica de ML que tem uma ampla aplicação no estudo de resistência de 

concretos é o SVM. Diversas pesquisas foram desenvolvidas ao longos das últimas 

décadas aplicando este métodos em problemas lineares e não lineares de 

classificação, classificação não linear e regressão. O interesse pela aplicação do SVM 

frente a outros métodos no estudo de concretos é devido à sua boa capacidade de 

generalização e computação rápida (HUANG et al., 2020; NGUYEN et al., 2021b; 

OLALUSI; SPYRIDIS, 2020; PARK; YOON; OH, 2019; SADEGHIPOUR CHAHNASIR 

et al., 2018; YAN; SHI, 2010; YANG; DONG, 2013). 

O algoritmo de aprendizagem SVM é uma classe de técnicas de ML com alto 

poder e flexibilidade. O SVM representa uma generalização do algoritmo classificador 

de margem máxima, que por sua vez acomoda a fronteiras não lineares em problemas 

de classificação. O objetivo do algoritmo SVM é maximizar a margem, definida como 

a distância entre o hiperplano de separação e as amostras de treinamento mais 

próximas desse hiperplano, que são os vetores de suporte (SAHA; DEBNATH; 

THOMAS, 2020; YU et al., 2018; RASCHKA e MIRJALILI, 2017; JAMES et al., 2013). 

A Figura 18 ilustra exemplos de classificação de amostras pelo SVM, para problemas 

linear e não linear. 

 

Figura 18 – Exemplo de classificação de amostras feitas pelo SVM 

 

a) Amostra linear 

 

 

b) Amostra não linear 

Fonte: a) James et al., (2013) e b) Haykin (2018) 
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A versão do SVM para análise de regressão é chamada de Vetores Suporte 

para Regressão (SVR, do inglês Support Vector Regression). O SVR mapeia os 

vetores de entrada 𝑥 =  (𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) em um espaço de maior dimensão onde a 

máquina linear é construída pela minimização de um funcional regularizador. A 

máquina linear pode ser escrita como (CHANG; LIN, 2002; HAYKIN, 2018; SMOLA; 

Schölkopf, 2004): 

 

�̂�(𝒙) = (𝒘 ∙ 𝒙) + 𝒃          (9) 

 

onde �̂� é o valor aproximado de 𝑦 em 𝑥, 𝑤 representa um vetor de pesos, 𝑏 é os bias 

e (∙) é produto interno. 

O SVR executa uma regressão linear utilizando uma 휀-insensível função de 

perda, dada pela Equação (10): 

 

𝑳(𝒙) = {
  𝟎                    
|𝒚(𝒙) − �̂�(𝒙)|

           𝐬𝐞 |𝒚(𝒙) − �̂�(𝒙)| ≤ 𝜺
𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫á𝐫𝐢𝐨

     (10) 

 

Enquanto tenta se reduzir a complexidade do modelo, minimizando a norma do 

vetor de ponderação, ‖𝑤‖2. Incluindo as variáveis de folga não negativas 𝜉𝑖 e 𝜉𝑖
∗, 𝑖 =

1,… , 𝑛, o problema de otimização pode ser formulado como:  

 

min  
1

2
‖𝑤‖2 + 𝐶 ∙ ∑ (𝜉𝑖 + 𝜉𝑖

∗)𝑛
𝑖=1   

sujeito a {

𝒚𝒊 − �̂�𝒊 ≤ 𝜺 + 𝝃𝒊
∗                    

𝒚𝒊 − �̂�𝒊 ≤ 𝜺 + 𝝃𝒊                     

𝝃𝒊, 𝝃𝒊
∗ ≥ 𝟎, 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝒊 = 𝟏, … , 𝒏

       (11) 

 

A Figura 19 apresenta um exemplo dos parâmetros do SVR para uma dada 

entrada 𝑥 e os seus respectivos valores observados e preditos 𝑦. 
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Figura 19 - Curva de regressão treinada pelo SVR e as respectivas variáveis de folga e o 
parâmetro de precisão ε, para uma entrada 𝒙 e saída 𝒚 

 

Fonte: Autora, adaptado de Haykin, (2018). 

 

O parâmetro de regularização 𝐶 determina o trade-off entre a complexidade do 

modelo e do grau para o qual o maior desvio de 휀 é tolerado (SMOLA; SCHÖLKOPF, 

2004). O problema de otimização não é resolvido em sua forma primal, ele pode ser 

transformado no problema dual1 (Equação 12): 

 

max −
𝟏

𝟐
∑ (𝜶𝒊 − 𝜶𝒊

∗)(𝜶𝒋 − 𝜶𝒋
∗)(𝒙𝒊 − 𝒙𝒊

∗)𝒏
𝒊,𝒋=𝟏 − 𝜺∑ (𝜶𝒊 − 𝜶𝒊

∗) + ∑ (𝜶𝒊 − 𝜶𝒊
∗)𝒏

𝒊=𝟏
𝒏
𝒊=𝟏  

sujeito a {
∑ (𝜶𝒊 − 𝜶𝒊

∗) = 𝟎𝒏
𝒊=𝟏             

𝟎 ≥ 𝜶𝒊 ≥ 𝑪 𝒆 𝟎 ≥ 𝜶𝒊
∗ ≥ 𝑪

       (12) 

 

onde 𝑤 pode ser escrito como 𝑤 = ∑ (𝛼𝑖 − 𝛼𝑖
∗)𝑥𝑖

𝑛
𝑖,𝑗=1  e a saída estimada do SVR linear 

é dada por: 

 

�̂�(𝒙) = ∑ (𝜶𝒊 − 𝜶𝒊
∗)(𝒙𝒊 − 𝒙𝒊

∗)𝒏
𝒊,𝒋=𝟏 + 𝒃        (13) 

 

A regressão não linear pode ser realizada substituindo o produto interno         

(𝑤 · 𝑥) na Equação (14) por (𝑤 · 𝜑(𝑥)), onde 𝜑(𝑥) é uma transformação não linear. 

Assim definindo o produto interno 𝐾(𝑥, 𝑥′)  =  𝜑(𝑥) · 𝜑(𝑥′) como sendo o uma função 

Kernel, podemos reescrever o problema como : 
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max −
𝟏

𝟐
∑ (𝜶𝒊 − 𝜶𝒊

∗)(𝜶𝒋 − 𝜶𝒋
∗)𝒏

𝒊,𝒋=𝟏 𝑲(𝒙𝒊 − 𝒙𝒊
∗) − 𝜺∑ (𝜶𝒊 − 𝜶𝒊

∗) + ∑ (𝜶𝒊 − 𝜶𝒊
∗)𝒏

𝒊=𝟏
𝒏
𝒊=𝟏  

sujeito a {
∑ (𝜶𝒊 − 𝜶𝒊

∗) = 𝟎𝒏
𝒊=𝟏             

𝟎 ≥ 𝜶𝒊 ≥ 𝑪 𝒆 𝟎 ≥ 𝜶𝒊
∗ ≥ 𝑪

       (14) 

 

logo temos 𝑤 pode ser escrito como 𝑤 = ∑ (𝛼𝑖 − 𝛼𝑖
∗)𝜑(𝑥𝑖)

𝑛
𝑖,𝑗=1  e a saída estimada do 

SVR linear é dada pela Equação (15): 

 

�̂�(𝒙) = ∑ (𝜶𝒊 − 𝜶𝒊
∗)𝑲(𝒙𝒊 − 𝒙𝒊

∗)𝒏
𝒊,𝒋=𝟏 + 𝒃        (15) 

 

2.3.3 Árvore de Decisão (Decision Tree - DT) 

 

Os algoritmos de aprendizagem baseados em árvores são considerados na 

atualidade um dos melhores e mais utilizados métodos de ML. Métodos como: árvore 

de decisão, floresta aleatória, gradiente boosting e xgboosting estão sendo muito 

usados para o estudo de resistência de concretos, devido a sua capacidade de alta 

precisão, estabilidade e facilidade de interpretação para problemas não lineares 

(CHOLLET, 2017; ERDAL, 2013; FENG et al., 2020; HADZIMA-NYARKO et al., 2020; 

HAN et al., 2019; MA et al., 2021; NUNEZ; NEHDI, 2021; WANG; GEEM; NAGAI, 

2020).  

Árvores de Decisão (do inglês Decision Tree - DT) é uma estrutura hierárquica 

composta por nós (raiz, ramos e folhas) conectados entre si, conforme ilustrado na 

Figura 20. O primeiro nó é chamado raiz, e por convenção, se localiza no topo da 

árvore. A partir do nó raiz, se estendem ramificações sucessivas denominadas ramos, 

que por sua vez, conectam os demais nós. Os últimos nós da árvore são denominados 

terminais ou folhas e representam uma decisão a ser tomada. Na estrutura da uma 

DT os nós internos são rotulados com atributos, as folhas são rotuladas com classes  

_______________________ 

1 Dual ou princípio da dualidade: usado na matemática de otimização é o princípio de que os problemas 
podem ser vistos a partir de duas perspectivas: o problema primordial (primal) ou o problema dual. A 
solução para o problema dual fornece um limite inferior para a solução do problema primal 
(minimização). No entanto, em geral, os valores ótimos dos problemas primários e duais não precisam 
ser iguais. Sua diferença é chamada de diferença de dualidade. 
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e os ramos são rotulados com valores (atributos categóricos) ou com intervalos 

(atributos numéricos). 

 

Figura 20 – Ilustração da estrutura de uma DT 

 

Fonte: Autora, adaptado de Santos (2020). 

 

Uma árvore decisória é uma representação visual de todos os possíveis 

caminhos de ações que se pode seguir para tomar uma decisão. O nó raiz ou de 

decisão representa uma decisão a ser tomada, o nó folha ou de probabilidade 

representa uma probabilidade ou uma condição, as ramificações representam o 

direcionamento à alguma alternativa e o nó final ou de resultado representa um 

resultado final ou uma consequência do problema. 

O método toma como entrada uma situação descrita por um conjunto de 

atributos dada por um vetor [𝑥𝑖], executando uma sequência de testes (nó interno) e 

retorna uma decisão, podendo ser discretos (para classificação) ou contínuos (para 

regressão). Para problemas de regressão, os testes são quantitativos, utilizando os 

valores de saída (𝑦), definidos pelos atributos de entrada em comparação à um valor 

de divisão. Normalmente o teste é definido comparando se um valor é menor ou igual 

a outro. A partir de cada teste, é definido então os ramos da árvore, onde cada nó 

folha da árvore especifica o valor de retorno para um determinado dado de entrada. 
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O valor de retorno de um determinado nó folha é dado pela média do valor de saída 

de todos dados de teste que chegam ao nó.  

No treinamento de uma árvore de decisão é utilizado uma função para medir o 

grau de impureza 𝑖(𝑗) induzido pela divisão de um nó 𝑗 em subconjuntos (BREIMAN 

et al., 1984). Quanto mais puro é um nó, melhor é a sua predição. Matematicamente 

uma DT é definida da seguinte forma: 

Dado um vetor de treinamento [𝑥𝑖] com 𝑖 =  1, … ,𝑚 e um vetor de rótulo 𝑦, 

considere os dados do nó 𝑚 representado por 𝑄𝑚 com 𝑁𝑚 amostras. Para cada 

divisão de categoria 𝜃 = (𝑗, 𝑡𝑚) consistindo em uma característica 𝑗 e limiar 𝑡𝑚, os 

dados são particionados nos subconjuntos representadas pelas Equações (16) e (17): 

 

𝑸𝒎
𝒍𝒆𝒇𝒕(𝜽) = {𝒙, 𝒚|𝒙𝒋 ≤ 𝒕𝒎}          (16) 

e 

 𝑸𝒎
𝒍𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕(𝜽) =

𝑸𝒎

𝑸𝒎
𝒍𝒆𝒇𝒕

(𝜽)
         (17) 

 

A qualidade de uma divisão do nó candidato 𝑚 é então calculado usando a 

função de impureza ou função de perda 𝐻(), dada pela Equação (18): 

 

𝑮(𝑸𝒎, 𝜽) =
𝑵𝒎

𝒍𝒆𝒇𝒕

𝑵𝒎
∙ 𝑯 (𝑸𝒎

𝒍𝒆𝒇𝒕(𝜽)) +
𝑵𝒎

𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕

𝑵𝒎
∙ 𝑯 (𝑸𝒎

𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕(𝜽))     (18) 

 

Em seguida, é selecionado os parâmetros que minimizam a impureza dada 

pela Equação (19), e a recursão da divisão para os subconjuntos 𝑄𝑚
𝑙𝑒𝑓𝑡(𝜃∗) e 

𝑄𝑚
𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡(𝜃∗), é feita até que a profundidade máxima permitida seja alcançada 

considerando 𝑁𝑚 < 𝑚𝑖𝑛𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 ou 𝑁𝑚 = 1.  

 

𝜽∗ = 𝐚𝐫𝐠𝒎𝒊𝒏𝜽 ∙ 𝑮(𝑸𝒎, 𝜽)         (19) 
 

Os critérios de seleção para a melhor divisão são baseados em diferentes 

medidas, tais como: impureza (entropia), distância e dependência. O critério mais 
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utilizado para problemas de regressão é o de impureza, sendo usado o erro quadrático 

médio (MSE), erro absoluto médio (MAE) ou erro médio de Poisson, que serão 

descritos no capítulo 3. 

Outro parte importante no processo de construção de uma árvore de regressão, 

é a poda, devido a existência de ruídos na base de dados que faz com que as árvores 

induzidas classifiquem novos objetos de modo não confiável e tendam a ter uma 

grande estrutura tornando difícil a compreensão. O método de poda pode evitar 

problemas com ruídos ou erros nos ramos da árvore de regressão que levam ao 

overfitting. Os métodos de poda de uma árvore de regressão basicamente é:  

● Pré-poda realiza o procedimento durante a construção da árvore. Onde o 

processo para de dividir os atributos e transforma o nó corrente em um nó folha da 

árvore; 

● Pós-poda realiza o procedimento após a construção da árvore, eliminando 

ramos completos, ou seja, os nós abaixo desse ramo são excluídos e transformados 

em um nó folha, que representará a classe mais frequente no ramo. 

 

2.3.4 Métodos Ensembles 

 

O aprendizado pelo método de ensemble, consiste em combinações de 

modelos mais simples e de baixo poder preditivo, para resultar em um modelo mais 

forte com maior acurácia. Dentro da classe de modelos ensemble há duas técnicas 

comumente conhecidas como bagging e boosting que serão utilizadas neste trabalho 

(CUTLER; CUTLER; STEVENS, 2012; DIETTERICH, 2000; IZBICKI; SANTOS, 2020). 

Na metodologia bagging (Bootstrap Aggregation), proposta por Breiman (1996), 

os preditores são treinados separadamente e re-amostrados (Bootstrap) com 

reposição diversas vezes, e em seguida agregados através de algum método de 

combinação. A precisão final do bagging é aumentada ao utilizar a média das 

predições (várias árvores, neste caso) (LOUPPE; GEURTS, 2012).  

Assim como o método bagging, o método boosting, os preditores também são 

treinados por amostras individuais com o crescimento de árvores sequencialmente, 
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onde cada árvore construída é utilizada para a construção da árvore seguinte. No 

entanto o método de combinação não é a média dos preditores, mas uma ponderação 

do desempenho de cada modelo. De acordo com Schapire (2002), o método boosting 

é baseado na observação de que encontrar muitas hipóteses fracas com um preditor 

pode ser mais fácil do que encontrar uma única hipótese de predição com alta precisão 

(DRUCKER, 1997; SCHAPIRE, 2002).  

As principais diferenças de desempenho desses dois métodos está ligada ao 

seu funcionamento, no qual no processo de bagging o treinamento é dado pela 

combinação de modelos independentes, o que pode generalizar o treinamento. Já no 

processo de boosting, o treinamento é dado por uma combinação dos modelos, 

normalmente gerada por uma aplicação de um fator entre cada iteração, minimizando 

assim as chances de generalização (super ajuste) (DIETTERICH, 2000). A Figura 21, 

apresenta uma ilustração de treinamento pelos métodos bagging e boosting. 

 

Figura 21 – Ilustração de métodos ensembles 

 
Fonte: ProWord, (2021) 

 

Dentro da classe dos modelos bagging e boosting será utilizado nesse trabalho 

os métodos Random Forest, Adaboost, Gradient Boosting e XGBoosting.  
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2.3.5 Floresta Aleatória (Random Forest - RF) 

 

Floresta Aleatória ou do inglês Random Forest (RF) é um modelo de ML 

baseado em árvores de decisão, que lida com conjunto de dados de alta dimensão e 

presença de multicolinearidade. Este tipo de modelo é usualmente utilizado não 

apenas para classificação, mas também para regressão, estudo de importância e 

seleção de variáveis e detecção de outlier (BIAU, 2012; BREIMAN, 2001). 

O método RF está situado em uma subcategoria de estimadores ensembles, 

que tem como objetivo principal combinar todas as árvores preditores de regressão, a 

fim de melhorar a generalização (IZBICKI; SANTOS, 2020). O algoritmo de 

aprendizagem RF utiliza um conjunto de árvores construídas a partir de um 

subconjunto de dados, baseado em uma premissa de que um conjugado de árvores 

detém melhores resultados que as árvores individuais, reduzindo assim a variação 

dos resultados(SAVARGIV; MASOUMI; KEYVANPOUR, 2021). A Figura 22 apresenta 

a arquitetura de uma RF de regressão. 

 

Figura 22 – Ilustração da estrutura de uma RF de regressão 

 

Fonte: Autora, adaptado de Zhang; Li; Wang (2020). 

 



53 

 

O Random Forest é um conjunto de 𝐵 árvores {𝑇1 (𝑥), . . . , 𝑇𝐵(𝑥)}, onde 𝑥 ∈ 

{𝑥1, . . . , 𝑥𝑚} é um vetor 𝑚-dimensional de variáveis de um objeto classificado. O 

conjunto produz 𝐵 saídas {𝑦  1 = 𝑇1(𝑥) , . . . , 𝑦 
𝐵
 =  𝑇𝐵(𝑥)}, onde 𝑦 

𝐵
, 𝑏 ∈  {1, 2, . . . , 𝐵}, é a 

previsão de um objeto classificado pela 𝑏-ésima árvore. As saídas de todas as árvores 

de decisão são agregadas para definir uma previsão final 𝑦 . No caso de problemas de 

classificação a saída 𝑦  é a classe prevista para a maioria das árvores, e para a 

regressão 𝑦 , é a média das previsões individuais de cada árvore calculada pela 

Equação (20) (BOCK et al., 2019; BREIMAN, 2001; CUTLER, 2013; HO, 1995; 

ZHANG; LI; WANG, 2020). 

 

�̂�𝑹𝑭
𝑩 (𝒙𝒊) =

𝟏

𝑩
∙ ∑ 𝑻𝑩(𝒙𝒊)

𝑩
𝒃=𝟏          (20) 

 

onde, 𝐵 é o número total de árvores, 𝑇() representa a resposta de uma árvore 𝑏 para 

um vetor de entrada 𝑥𝑖.  

 

2.3.6 Adaboost (Adaptive Boosting) 

 

Adaptive Boosting, ou simplesmente Adaboost, é um método de conjunto que 

treina e implanta árvores de decisão em série. O algoritmo Adaboost consiste em 

combinar de forma sequencial vários modelos mais fracos de aprendizagem (weak 

learner), no qual o weak learner subsequente leva em consideração as predições do 

anterior, para formar um preditor mais conciso. O diferencial desse algoritmo é que as 

predições mais difíceis (aquelas em que o weak learner da iteração atual mal previu) 

recebem um peso maior no preditor seguinte, buscando assim uma maior otimização 

do algoritmo final (COLLINS; SCHAPIRE; SINGER, 2002; SCHAPIRE, 2009; 

SOLOMATINE; SHRESTHA, 2004).  

O algoritmo de aprendizado AdaBoost toma como entrada uma sequência de 

amostras de treinamento 𝑆 =  〈(𝑥1, 𝑦1), . . . , (𝑥𝑚, 𝑦𝑚)〉 em que cada instância 𝑥𝑖 

pertence a um domínio ou espaço de instância 𝑋, e cada rótulo 𝑦 𝑖 ∈  {−1,+1}. 

Assumindo um conjunto de funções de valor real em 𝑋, ℎ1, . . . , ℎ𝑡, com 𝑡 =

1, . . . 𝑇 denominadas de base de hipótese ou fraca, a forma como uma hipótese 

ℎ ajusta as amostras de treinamento é determinada através de seu erro de 
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treinamento (erro empírico). Este erro é uma fração das 𝑛 amostras que foram preditas 

incorretamente, como se mostra na Equação (21): 

 

�̂�(𝒉)  =
𝟏

𝒏
∑ 𝟏{𝒉(𝒙𝒊)  ≠  𝒚𝒊}

𝟏
𝒊=𝟏          (21) 

 

onde 1{∙} é uma função que retorna um se o argumento é verdadeiro e zero caso 

contrário. 

Usualmente se assume que as amostras de treinamento e de teste são geradas 

a partir de uma mesma distribuição 𝐷𝑡 em pares (𝑥, 𝑦). A respeito dessa distribuição, 

o erro de teste esperado de uma hipótese ℎ𝑡 = 𝑋 → {−1,+1} é chamado de erro de 

generalização, que é igual à probabilidade de classificar de forma incorreta uma única 

amostra (𝑥, 𝑦). Para qualquer hipótese ℎ, a medida monitorada será uma soma de 

eventos de erro dado pela Equação (22) (SCHAPIRE, 2009): 

 

𝜺(𝒉)  = 𝑷𝒓(𝒙,𝒚)~𝒘𝒕[𝒉(𝒙) ≠ 𝒚]        (22) 

 

onde 𝑤𝑡 é a distribuição de pesos atribuídas às amostras de treinamento; 𝑡 é o período 

de aprendizagem para cada classificador fraco 𝑡.  

Procuram-se hipóteses fracas ℎ𝑡 que minimizem os erros 휀𝑡 ou, pelo menos, 

que cada hipótese obtenha um erro menor que 
1

2
, a importância de um classificador 

fraco ℎ𝑡 é dada pela Equação (23), as novas atualizações dos pesos é calcula pela 

Equação (24), com um fator de normalização 𝑍𝑡, obtendo finalmente o classificador 

forte pela combinação linear 𝐻(𝑥) dada na Equação (26) (COLLINS; SCHAPIRE; 

SINGER, 2002). 

𝜸𝒕 =
𝟏

𝟐
𝒍𝒏 (

𝟏−𝜺𝒕

𝜺𝒕
)           (23) 

 

𝒘𝒕+𝟏(𝒊) =
𝒘𝒕(𝒊)𝐞𝐱𝐩 (−𝒚𝒊𝜸𝒕𝒉𝒕(𝒙𝒊)

𝒁𝒕
         (24) 

 
em que,  
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𝒁𝒕 = ∑ 𝒘𝒕(𝒊) = 𝟏𝒏
𝒊=𝟏           (25) 

 

𝑯(𝒙) = 𝒔𝒊𝒈𝒏(∑ 𝜸𝒕𝒉𝒕(𝒙))𝑻
𝒕=𝟏          (26) 

 

onde, 𝑇 é o número total de ciclos de aprendizagem (número de classificadores 

fracos); ℎ𝑡 é a hipóteses geradas a cada unidade de iteração (𝑡); 휀𝑡 é o erro cometido 

durante a iteração; 𝑍𝑡 é o termo normalizador; e 𝛾𝑡 é a importância associada do 

classificador, calculada a partir do erro 휀𝑡. 

A Figura 23 apresenta ilustrações dos algoritmos Adaboost para problemas de 

regressão. 

 

Figura 23 – Modelo do treinamento de um algoritmo AdaBoost 

 

Fonte: Prakash (2021) 

 

2.3.7 Gradiente Boosting (GB) 

 

Os algoritmos de Gradient Boosting (FRIEDMAN, 2001) é uma família de 

técnicas de aprendizagem de máquina que, recentemente, mostraram-se muito 

positivas no estudo de resistência mecânica de concretos (CUI et al., 2021; ERDAL; 
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KARAKURT; NAMLI, 2013; MARTINI, 2019; NGUYEN-SY et al., 2020; NGUYEN et 

al., 2021a; NUNEZ; MARANI; NEHDI, 2020; NUNEZ; NEHDI, 2021).  

Os termos boosting (impulso) e gradient (gradiente) podem ser interpretados a 

partir da idealização de um algoritmo de otimização que opera sob uma ou várias 

funções de perda. A técnica de GB é uma combinação de diferentes modelos para 

produzir predições, uma vez que usa dois algoritmos: árvores de regressão e boosting, 

este último que constrói e combina os modelos. As árvores de regressão dividem o 

espaço de predição em retângulos com base nas variáveis independentes, ajustando 

uma constante em cada subespaço (FRIEDMAN, 2001).  

A variável independente e os pontos de divisão binários são escolhidas de 

forma a minimizar a entropia do modelo. A árvore de regressão cresce com a adição 

de novas variáveis ou novos pontos de divisão até que um critério seja alcançado. As 

árvores de decisão tendem a gerar sobreajuste (overfitting), e para solucionar este 

problema, o GB é implementado com uma função erro (FRIEDMAN, 2002; NATEKIN; 

KNOLL, 2013; NGUYEN et al., 2021a). 

O gradient boosting constrói um modelo de regressão ajustando 

sequencialmente uma função de aprendizado simples, em que o método dos mínimos 

quadrados é utilizado a cada iteração. Ao final do algoritmo, é gerada a função de 

estimação (FRIEDMAN, 2002). Para realizar estimações de funções é necessário uma 

variável de saída (output) 𝑌 e um conjunto de variáveis de entrada (input) 𝑋. A partir 

de um conjunto de treino 𝑇 = {𝑥𝑖 , 𝑦𝑖}1
𝑁 e uma função de perda 𝐿(𝑦 𝑖 , 𝐹(𝑥)), estimadora 

dos parâmetros destas aproximações ajustando os dados.  

Algoritmos de aprendizado usualmente realizam otimização sobre uma função 

de perda específica, sendo 𝑦𝑖 diferenciável o valor observado e 𝐹(𝑥) o valor predito 

(FRIEDMAN, 2002; HEPP et al., 2016; HUANG et al., 2019; THOMAS et al., 2018). O 

algoritmo GB funciona seguindo os passos:  

Primeiro passo iniciar o modelo com valor constante: 

 

𝑭𝟎 (𝒙) 𝒂𝒓𝒈𝒎𝒊𝒏 ∑ 𝑳(𝒚𝒊, 𝜸)𝒏
𝒊=𝟏          (27) 

 

onde 𝑦𝑖é o valor observado e 𝛾 são valores preditos. 
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A Equação (27) significa que é necessário encontrar o valor predito que 

minimize esta soma. O 𝐹0(𝑥) representa apenas uma folha da árvore. O passo 

seguinte é o processo de iteração de todas as 𝑀 árvores, número de árvores, iniciando 

com a primeira árvore 𝑚 =  1. Dentro desta iteração, é calculado o valor do resíduo 

𝑟𝑖𝑚, a diferença entre o valor observado e o predito para cada amostra (Equação 28). 

 

𝒓𝒊𝒎 = [
𝜹𝑳(𝒚𝒊,𝑭(𝒙𝒊))

𝜹𝑭(𝒙𝒊)
]          (28) 

 

São 𝑚 amostras para 𝑖 =  1, . . . , 𝑛; onde 𝑛 é o número de amostras, esta 

equação representa o GB. Posteriormente, dentro do processo iterativo é feito o ajuste 

de uma árvore de regressão aos valores 𝑟𝑖𝑚 e criam-se regiões terminais 𝑅𝑗𝑚 para 

cada folha na nova árvore, usando atributos para prever os resíduos 𝑟. A seguir, para 

cada folha na nova árvore para 𝑗 = 1,… , 𝑗𝑚, calcula-se: 

 

𝜸𝒋𝒎 = 𝒂𝒓𝒈𝒎𝒊𝒏∑ 𝑳(𝒚𝒊, 𝑭𝒎(𝒙𝒊) + 𝜸𝒙𝒊𝜺𝑹
       (29) 

 

O valor de saída para cada folha que minimiza a soma, a última etapa do laço 

iterativo atualiza a função 𝐹𝑚 (Equação 30), que é feita a nova predição para cada 

amostra utilizando a predição anterior 𝐹𝑚−1(𝑥). 

 

𝑭𝒎 = 𝑭𝒎−𝟏(𝒙) + 𝒗∑ 𝜸𝒋𝒎𝑰; 𝒙𝜺𝑹𝒋𝒎
𝑱𝒎
𝒊=𝟏        (30) 

 

Nesta etapa, é usado o coeficiente de aprendizado 𝜈 redutor do efeito que cada 

árvore tem na perdição final e tende a melhorar a acurácia a longo prazo. Finalmente, 

com o fim do ciclo de iteração, retorna-se o valor final de 𝐹𝑀(𝑥) da última árvore. 

 

2.3.8 XGBoosting (XGB) 

 

O XGBoost ou do inglês eXtreme Gradient Boosting é um algoritmo de 

aprendizado de máquina baseado na decisão árvore com um processo de promoção 
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de gradiente. É um de os algoritmos de aprendizado de máquina de maior sucesso no 

momento e tem sido amplamente utilizado por pesquisadores em alguns competições 

de aprendizado de máquina atribuindo ao seu excelente desempenho de 

aprendizagem e velocidade de cálculo rápida, ainda mais usado do que o método 

popular de rede neural profunda (CHEN; GUESTRIN, 2016; CHEN; HE, 2014; CUI et 

al., 2021).  

Modelos XGBoost, contudo, diferem de outras técnicas de Gradient Boosting 

pois empregam um algoritmo sensível à dispersão na busca por ramificações, que 

torna a complexidade computacional do modelo linear ao número de observações não 

ausentes. Assim como integram otimizações do uso de recursos que permitem 

calcular paralelamente a aptidão dos atributos (CHEN; GUESTRIN, 2016). 

De forma geral, o XGBoost é um método que implementa o algoritmo de árvore 

de decisão do gradient boosting proposto por Friedman (2001), onde um conjunto 𝑡 

de modelos é treinado sequencialmente, sendo que o modelo 𝑡 tem como objetivo 

corrigir os erros do modelo 𝑡 − 1 (HUANG et al., 2019).  

Seja 𝑦ᵢ o valor do observado e 𝑦�̂�
𝑡
 o valor predito do 𝑡 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 modelo para a 

amostra 𝑥ᵢ. Se 𝑙 é uma função de erro qualquer e 𝑛 é o número total de amostras, o a 

função perda (𝐿) na iteração 𝑡 é definido como (CHEN; GUESTRIN, 2016): 

 

𝑳𝒕 = ∑ 𝑳(𝒚𝒊, 𝒚�̂�
𝒕)𝒏

𝒊=𝟏           (31) 

 

Como o modelo foi construído de forma iterativa, temos que a predição na 

iteração 𝑡 é equivalente à predição na iteração 𝑡 − 1 somada à predição de um novo 

modelo 𝑓𝑡, conforme apresentado na Equação (32). Adicionando um termo de 

regularização na Equação (33) para ajudar a controlar a complexidade do modelo Ω, 

tem-se (Equação 34): 

 

𝒚�̂�
𝒕 = 𝒚�̂�

𝒕−𝟏 + 𝒇𝒕(𝒙𝒊)         (32) 
 

𝑳𝒕 = ∑ 𝒍(𝒚𝒊, 𝒚�̂�
𝒕 +𝒏

𝒊=𝟏 𝒇𝒕(𝒙𝒊))         (33) 
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𝑳𝒕 = ∑ 𝒍(𝒚𝒊, 𝒚�̂�
𝒕 +𝒏

𝒊=𝟏 𝒇𝒕(𝒙𝒊)) + 𝛀(𝒇𝒕)        (34) 

 

Para que ocorra o acerto de cada árvore adiciona, devemos tomar a função 𝐿 

como um problema de otimização, ou seja, queremos encontrar o 𝑓𝑡 que minimiza 𝐿. 

Aplicando a Série de Taylor, de modo a tornar a função 𝐿 infinitamente diferenciável, 

escrevendo a função na ordem 2 e substituindo as derivadas parciais pelo gradiente 

(𝑔𝑖) e o hessiano (ℎ𝑖), tem-se:  

 

𝑳𝒕 ≈ ∑ [𝒍(𝒚𝒊, 𝒚�̂�
𝒕) + 𝒈𝒊𝒇𝒕(𝒙𝒊) +

𝟏

𝟐
𝒉𝒊𝒇𝒕(𝒙𝒊)

𝟐] + 𝛀(𝒇𝒕)
𝒏
𝒊=𝟏      (35) 

 

onde 𝑔𝑖 =
𝜕𝑙(𝑦𝑖,𝑦�̂�

𝑡)

𝜕(𝑦�̂�
𝑡)

  e  ℎ𝑖 =
𝜕²𝑙(𝑦𝑖,𝑦�̂�

𝑡)

𝜕(𝑦�̂�
𝑡)²

. 

 

Como 𝑙 é uma constante e o nosso objetivo é encontrar o 𝑓𝑡 que minimiza a 

Equação (35), não precisamos do termo 𝑙. Assim, tem-se que a função perda é dada 

pela Equação (36).  

 

𝑳𝒕 ≈ ∑ [𝒇𝒕(𝒙𝒊) +
𝟏

𝟐
𝒉𝒊𝒇𝒕(𝒙𝒊)

𝟐] + 𝛀(𝒇𝒕)
𝒏
𝒊=𝟏        (36) 

 

2.3.10 K-Vizinhos Mais Próximos (K-Near Neighbor – KNN) 

 

O método dos k-vizinhos mais próximos (em inglês k-nearest neighbours - 

KNN) é um dos métodos mais populares na comunidade de aprendizado de máquina 

(HADZIMA-NYARKO et al., 2020; IZBICKI; SANTOS, 2020). O KNN é um algoritmo 

simples que armazena todos os casos disponíveis e prevê o alvo numérico com base 

em uma medida de similaridade (por exemplo, funções de distância). Ele tem como 

base estimar a função de regressão 𝑔(𝑥) para uma dada configuração das covariáveis 

𝑥 com base nas respostas 𝑦 dos KNN a 𝑥 (IZBICKI; SANTOS, 2020; SHALEV-

SHWARTZ; BEN-DAVID, 2013). Formalmente, definimos:  
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𝒈(𝒙) =
𝟏

𝒌
∑ (𝒚𝒊𝒚∈𝑵𝒙

)          (37) 

e 

𝑵𝒙 = {𝒊 ∈ {𝟏,… , 𝒏}|𝒅(𝒙𝒊, 𝒙) ≤ 𝒅𝒙
𝒌}        (38) 

 

onde 𝑁𝑥 é o conjunto das 𝑘 observações mais próximas de 𝑥, e 𝑑𝑥
𝑘 é a distância do 

𝑘 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 vizinho mais próximo de 𝑥 a 𝑥. Em palavras, a função de regressão avaliada 

em 𝑥 é estimada utilizando-se uma média local das respostas dos KNN a 𝑥 no espaço 

das covariáveis. A Figura 24 apresenta uma ilustração do treinamento de um algoritmo 

KNN de regressão, onde ilustra a importância do ajuste do parâmetro k durante o 

treinamento do algoritmo. 

 

Figura 24 – Exemplo do treinamento de um algoritmo KNN para regressão 

 

Fonte: Izbicki; Santos, (2020) 

 

Uma implementação simples da regressão KNN é calcular a média do alvo 

numérico dos K-vizinhos mais próximos. Outra abordagem usa uma média ponderada 

de distância inversa dos K-vizinhos mais próximos. A regressão KNN usa as mesmas 

funções de distância da classificação KNN que são: 

𝑬𝒖𝒄𝒍𝒊𝒅𝒊𝒂𝒏𝒂: 𝒅𝑬 = √∑ (𝒙𝒊 − 𝒚𝒊)²
𝒌
𝒊=𝟏

𝟐
        (39) 

 

𝑴𝒂𝒏𝒉𝒂𝒕𝒕𝒂𝒏: 𝒅𝑴𝒂 = ∑ |𝒙𝒊 − 𝒚𝒊|
𝒌
𝒊=𝟏         (40) 
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𝑴𝒊𝒏𝒌𝒐𝒘𝒔𝒌𝒊: 𝒅𝑴𝒊 = (∑ |𝒙𝒊 − 𝒚𝒊|
𝒒𝒌

𝒊=𝟏 )
𝟏

𝒒        (41) 

 

2.3.11 Regressão Linear Múltipla (RLM)  

 

A RLM é um modelo estatístico que estabelece a relação entre uma variável de 

resposta (variável dependente denotada por 𝑦) e várias variáveis preditoras ou 

explicativas (variáveis independentes denotadas por (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝)), ou seja, é uma 

relação matemática que permite analisar o efeito de mais de uma variável 

independente na resposta ao mesmo tempo. De acordo com Yan e Su (2009) a RLM 

pode ser usada para examinar o quanto um determinado conjunto de variáveis 

independentes podem explicar suficientemente o resultado de um problema, ou ainda 

em outros casos, a RLM é usada para examinar o efeito do quanto as variáveis 

independentes podem influenciar no seu resultado (JAMES et al., 2013).  

A RLM utiliza uma forma linear para a função de predição, ou seja, a função de 

predição de regressão linear múltipla para 𝑝 variáveis explicativas, que pode ser 

escrita como (CHEIN, 2019; YAN; SU, 2009): 

 

𝒚 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝒙𝟏 + ⋯+ 𝜷𝒏𝒙𝒑 + 𝜺         (42) 

 

onde 𝑦 é a variável dependente, 𝛽0 é o intercepto de 𝑦, 𝛽1, … , 𝛽𝑝 são ao coeficientes 

estimadores de regressão, 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝 são as variáveis independentes, 휀 o erro que 

apresenta distribuição normal com média zero 𝐸[휀𝑖|𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝 ] = 0 e variância 𝜎². 

O resultado do modelo apresentado na Equação (42) é um único valor que 

representa uma combinação do conjunto inteiro de variáveis que melhor atinge o 

objetivo da análise multivariada específica. A solução de ajuste da reta pode ser 

generalizada a um conjunto de pontos (𝑥1, 𝑦1), … , (𝑥𝑛, 𝑦𝑛) , pelo método de mínimos 

quadrados (MMQ), que minimiza a soma de quadrados dos resíduos (휀), ou pelo 

método de máxima verossimilhança (MMV), que maximiza a probabilidade de 

ocorrência da variável dependente (𝑦), para que os modelos de regressão múltipla 
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possam ser utilizados. Os coeficientes 𝛽 são estimados utilizando o MMQ, pela 

Equação (43): 

 

�̂� = 𝒂𝒓𝒈𝒎𝒊𝒏𝜷 ∑ (𝒚𝒊 − 𝜷𝟎 − 𝜷𝟏𝒙𝟏𝒊 − ⋯− 𝜷𝒏𝒙𝒑𝒊)²
𝒏
𝒊=𝟏 = (𝑿𝑻𝑿)−𝟏𝑿𝑻𝒀  (43) 

 

Na Equação (43), há necessidade que o produto tenha uma matriz inversa, o 

que implica a condição obrigatória que nenhuma coluna da matriz seja combinação 

linear das outras. Se a variável dependente e o resíduo possuírem distribuição normal, 

as estimativas dos parâmetros (�̂�) serão iguais nos métodos MMQ e MMV, porém a 

variância do erro (𝜎𝜀
2) será viesada no MMV. A solução para este problema também é 

dada na notação matricial por (MONTGOMERY; PECK; VINING, 2012):  

 

𝒚 = 𝑿𝜷 + 𝜺           (44) 
 

em que: 

 

𝒀 = [

𝒚𝟏

𝒚𝟐

⋮
𝒚𝒏

] , 𝑿 = [

𝟏 𝒙𝟏𝟏
… 𝒙𝟏𝒑

𝟏 𝒙𝟏𝟐
… 𝒙𝟐𝒑

⋮ ⋮ ⋮    ⋮
𝟏 𝒙𝟏𝒏

… 𝒙𝒏𝒑

] , 𝜷 = [

𝜷𝟏

𝜷𝟐

⋮
𝜷𝒑

]   𝒆  𝜺 = [

𝜺𝟏

𝜺𝟐

⋮
𝜺𝒑

]    (45) 

 

A RLM envolve questões importantes no qual alguns critérios devem ser 

verificados os efeitos para que um modelo de regressão seja válido (MONTGOMERY; 

PECK; VINING, 2012; MENDONÇA, 1998; BATISTA, 2004): 

a) Linearidade - as transformações de variáveis, as vezes, são necessárias em 

busca da linearidade, variância não constante dos erros e não normalidade dos 

erros, obtendo-se um modelo mais simples.  

 

b) Normalidade dos resíduos – a verificação da normalidade dos resíduos pode 

ser realizada por uma das formas a seguir: a) pelo exame de histograma dos 

resíduos amostrais padronizados, com o objetivo de verificar se sua forma guarda 

semelhança com a da curva normal; b) pela análise do gráfico de resíduos 

padronizados versus valores ajustados, que deve apresentar pontos dispostos 
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aleatoriamente, com a grande maioria situados no intervalo [-2;+2]; c) pela 

comparação da frequência relativa dos resíduos amostrais padronizados nos 

intervalos de [-1;+1], [-1,64;+1,64 ] e [-1,96;+1,96 ], com as probabilidades da 

distribuição normal padrão nos mesmos intervalos, ou seja, 68%, 90% e 95%; d) 

pelo exame do gráfico dos resíduos ordenados padronizados versus distribuição 

normal padronizada, que deve se aproximar da bissetriz do primeiro quadrante; e) 

pelos testes de aderência não-paramétricos (Qui-Quadrado, Kolmogorov-Smirnov 

e Jarque-Bera). 

 

c) Homocedasticidade - a variação constante (homogênea) é uma condição 

fundamental dentro da teoria das regressões o que garante que a estimativa da 

variável dependente não sofrerá perturbações. Em casos de variação não 

constante (heterocedasticidade), os coeficientes da regressão serão afetados 

pelos valores extremos das variáveis independentes.  

 

d) Autocorrelação dos erros - a autocorrelação dos erros decorre da influência 

sobre os resíduos das variáveis independentes importantes que não são 

consideradas na equação e, quando a equação possui resíduos independentes 

ele não sofrerá perturbações.  

 

e) Pontos influenciantes (outliers) - são pontos atípicos em relação aos outros 

elementos do estudo, ocasionando irregularidade no modelo. A verificação destes 

pontos deve ser feita analisando o gráfico dos resíduos versus cada variável 

independente, e também em relação aos valores ajustados. 

 

2.3.11.1 Regressão Polinomial 

 

Um padrão comum no aprendizado de máquina é usar modelos lineares 

treinados em funções que não apresentam uma relação linear entre os dados de 

entrada e saída. Essa abordagem mantém o desempenho geralmente rápido dos 

métodos lineares, enquanto permite que eles se ajustem a uma gama muito mais 

ampla de dados. Existem muitos casos em que o modelo obedece a um 

comportamento polinomial, sendo assim necessário adaptar o ajuste para uma função 

polinomial de grau superior a partir dos coeficientes (BATISTA, 2004). 
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Analogamente ao conceitos de RLM, temos que o procedimento dos MMQ 

pode ser prontamente estendido para ajustar os dados por um polinômio de grau mais 

alto. A regressão para um polinômio de grau 𝑘 (𝑖 =  1, … , 𝑘), pode ser representada 

como na Equação (46): 

 

𝒚 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝒙𝒊 + 𝜷𝟐𝒙𝒊²…+ 𝜷𝒌𝒙𝒊
𝒌 + 𝜺        (46) 

 

Tem-se ainda que determinar os coeficientes de um polinômio de grau 𝑘, é 

equivalente a resolver um sistema de 𝑘 + 1 equações lineares simultâneas. Nesse 

caso, os coeficientes do ajuste polinomial de grau 𝑘 serão dados pela relação 

(BATISTA, 2004): 

 

𝑿𝑻𝑿𝜷 = 𝑿𝑻𝒀,           (47) 

 

onde a matriz 𝑋 é uma matriz de Vandermonde de grau 𝑘 que contém 𝑛 linhas e 𝑘 +

1 colunas: 

 

𝑋 =

[
 
 
 
1 𝑥11 … 𝑥1𝑛

𝑘

1 𝑥12 … 𝑥2𝑛
𝑘

⋮ ⋮ ⋮    ⋮
1 𝑥1𝑛 … 𝑥𝑛𝑛

𝑘 ]
 
 
 
 

 

2.3.11.2 Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) 

 

O método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) ou OLS (do inglês 

Ordinary Least Squares) é uma técnica de otimização matemática que procura 

encontrar o melhor ajuste para um conjunto de dados tentando minimizar a soma dos 

quadrados das diferenças entre o valor estimado e os dados observados (CHEIN, 

2019). A partir do modelo de regressão linear múltipla (Eq. 48) e dos resíduos 

estimados (Eq. 49), podemos elencar as propriedades numéricas do estimador de 

MQO (CHEIN, 2019). 

 

�̂�𝒊 = �̂�𝟎 + �̂�𝟏𝒙𝟏𝒊 + �̂�𝟐𝒙𝟐𝒊 …+ �̂�𝒌𝒙𝒌𝒊 + 𝜺𝒊      (48) 
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�̂�𝒊 = 𝒀𝒊 − �̂�𝒊            (49) 

onde 𝑦𝑖 são os valores das variáveis dependentes observadas, 𝑥𝑘𝑖 são ao valores das 

variáveis independentes, �̂� são os coeficientes da regressão a serem estimados e 휀𝑖 

os resíduos. Para a correta aplicação do modelo MQO, se exige os seguintes 

pressupostos (CHEIN, 2019): 

1. A soma dos resíduos é igual a 0: 

2. Os estimadores 𝑦�̅� e �̂��̅� de MQO satisfazem as equações normais e 𝑦�̅� = �̂��̅� 

3. A covariância amostral entre cada variável independente e os resíduos de MQO é 

zero ∑ (휀 𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑥𝑖𝑗) = 0, 𝑗 = 1,… , 𝑘. 

4. A covariância amostral entre cada variável independente e o valor predito de MQO 

é zero ∑ (�̂�𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑥𝑖𝑗) = 0, 𝑗 = 1,… , 𝑘. 

5. O ponto (𝑥1̅̅̅, 𝑥2̅̅ ̅, … , 𝑥𝑘̅̅ ̅, �̅�) sempre está na reta de regressão de MQO: �̂� = �̂�0 +

�̂�1𝑥1̅ + �̂�2𝑥2̅̅ ̅ …+ �̂�𝑘𝑥𝑘̅̅ ̅ 

 

2.3.12 Regressão Ridge  

 

O estimador de mínimos quadrados, quando há muitas covariáveis (isto é, 𝑘 é 

grande), possui baixo desempenho devido ao super ajuste. Há muitos parâmetros a 

serem estimados e, portanto, a função de regressão estimada possui baixo poder 

preditivo. Em outras palavras, a variância do estimador resultante é alta, pois muitos 

parâmetros devem ser estimados.  

A regressão ridge é um modelo estatístico que também busca minimizar a soma 

do erro quadrático médio (Equação 50), como uma alternativa ao método comum de 

mínimos quadrados (MONTGOMERY; PECK; VINING, 2012). 

 

𝑺𝑸𝑬 = ∑(𝒚𝒊 − �̂�𝒊)
𝟐          (50) 
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De acordo com Mangalathu e Jeon (2018) a regressão MMQ é extremamente 

sensível e propensa a erros quando as variáveis de estudo apresentam 

multicolinearidade, e para estabilizar os sistemas de estudo, a regressão Ridge 

penaliza os coeficientes através da sua função objetivo. Pelo fato de ser penalizada 

pela norma 𝐿2 do vetor de coeficientes, se diz que a regressão Ridge é uma regressão 

regularizada em 𝐿2. Na regressão Ridge isso é feito encontrando-se o estimador dado 

pela Equação (51) (IZBICKI; SANTOS, 2020): 

�̂�𝑹𝒊𝒅𝒈𝒆 = 𝒂𝒓𝒈𝒎𝒊𝒏𝜷 ∑ (𝒚𝒌 − 𝜷𝟎 − ∑ 𝜷𝒋𝒙𝒌𝒋
𝒑
𝒋=𝟏 )

𝟐
+ 𝝀∑ 𝜷𝒋

𝟐𝒑
𝒋=𝟏

𝒏
𝒌=𝟏 ,   (51) 

 

em que 𝜆 é um número real positivo, 𝐿2 indica o fato de estar medindo a complexidade 

de um vetor 𝛽 usando sua norma em 𝐿2, ||𝛽||𝐿2

2 = ∑ (𝛽
𝑗
2
)

𝑝
𝑗=1 . A regressão Ridge impõe 

sobre o vetor de coeficientes uma condição de contorno esférica (Figura 25) e 

consegue assim diminuir de maneira consistente a variância de modelos lineares com 

os coeficientes calculados. Do mesmo modo também corrige os sinais dos 

coeficientes calculados, de maneira que os estimadores possuam um comportamento 

convergente com o aumento de λ. 

 

Figura 25 - Condição de contorno para regressão Ridge 

 

Fonte: Autora, adaptado de Bishop, (2006) 



67 

 

2.3.13 Regressão LASSO  

 

A regressão Lasso ou do inglês Least Absolute Shrinkage and Selection 

Operator (LASSO) é um modelo linear que estima coeficientes esparsos. Assim como 

a regressão Ridge, o método LASSO consiste em encontrar uma solução 𝛽 que 

minimize a soma de seu erro quadrático médio com uma medida de complexidade de 

𝛽, mas inclui a seleção e regularização de variáveis para aumentar a precisão da 

predição e a interpretabilidade do modelo de regressão (IZBICKI; SANTOS, 2020; 

MANGALATHU; JEON, 2018).  

A variável dependente é estimada através de somas lineares, que possui uma 

regularização de norma 𝐿1 do vetor dos coeficientes, que funciona também como um 

selecionador de variáveis. Para esse problema quando 𝜆 tende a zero, o problema se 

torna um problema ordinário de regressão e, quando 𝜆 tende a valores maiores, resta 

somente o coeficiente linear.  

A Figura 26 apresenta uma ilustração dos contornos das funções de erro e suas 

restrições. As formas geométricas representam as áreas de restrições e as curvas de 

níveis representam as funções de erro de mínimos quadrados. 

 

Figura 26 - Condição de contorno para regressão LASSO 

 

Fonte: Autora, adaptado de Bishop (2006) 
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A função objetivo é dada pela Equação (52) (IZBICKI; SANTOS, 2020):  

 

�̂�𝑳𝒂𝒔𝒔𝒐 = 𝒂𝒓𝒈𝒎𝒊𝒏𝜷 ∑ (𝒚𝒌 − 𝜷𝟎 − ∑ 𝜷𝒋𝒙𝒌𝒋
𝒑
𝒋=𝟏 )

𝟐
+ 𝝀∑ |𝜷𝒋|

𝒑
𝒋=𝟏

𝒏
𝒌=𝟏    (52) 

 

em que 𝜆 é um número real positivo, 𝐿1 indica o fato de que estamos medindo a 

esparsidade de um vetor 𝛽 usando sua norma em 𝐿1, ||𝛽||𝐿1
= ∑ |𝛽𝑗|

𝑝
𝑗=1 .  

 

2.3.14 Regressão Bayesiana 

 

Em teoria das probabilidades e estatística, o teorema de Bayes descreve a 

probabilidade de um evento, baseado em um conhecimento a priori que pode estar 

relacionado ao evento. O teorema mostra como alterar as probabilidades a priori  

tendo em vista novas evidências para obter probabilidades a posteriori (EHLERS, 

2003).  

Como citado anteriormente, nos modelos lineares para regressão o MMQ ou 

de MMV, pode levar a graves overfitting se os modelos complexos forem treinados 

usando conjuntos de dados de tamanho limitado. Buscando a solução que minimiza a 

função de erro regularizada em relação ao vetor de peso 𝑤 e o coeficiente de 

regularização 𝜆, o tratamento bayesiano de regressão linear é um método que evita o 

problema de overfitting de probabilidade máxima e que leva a métodos automáticos 

de determinação da complexidade do modelo usando apenas os dados de 

treinamento (BISHOP, 2006).  

A técnica de regressão Bayesiana pode ser usada para incluir parâmetros de 

regularização no procedimento de estimativa. O parâmetro de regularização não é 

definido em sentido rígido, mas sintonizado com os dados disponíveis, ou seja, ele 

pode ser feito pela introdução de um priori não informativo sobre os hiperparâmetros 

do modelo. A regularização 𝐿2, usada na regressão Ridge é equivalente a encontrar 

uma estimativa máxima posteriori sob um Gaussiano priori sobre os coeficientes 𝑤 

com precisão 𝜆−1. Em vez de definir 𝜆 manualmente, é possível tratá-lo como uma 

variável aleatória a ser estimada a partir dos dados (BISHOP, 2006). 
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Para obter um modelo totalmente probabilístico, a saída 𝑦 é assumido como 

uma distribuição Gaussiana em torno 𝑋𝛽, tal que (BISHOP, 2006): 

 

𝒑(𝒚|𝑿,𝒘, 𝜶) = 𝓝(𝒚|𝑿𝒘, 𝜶)        (53) 

 

onde 𝛼 é novamente tratada como uma variável aleatória que deve ser estimada a 

partir dos dados. 

Um dos tipos mais úteis de regressão Bayesiana é a regressão Bayesiana 

Ridge, que estima um modelo probabilístico do problema de regressão, conforme 

descrito acima. O priori 𝑤 para o coeficiente é dado por um gaussiano esférico 

conforme apresentado na Equação (54): 

 

𝒑(𝒘|𝝀) = 𝓝(𝒘|𝟎, 𝝀−𝟏𝚰𝒑)          (54) 

 

Os priors sobre 𝛼 e 𝜆 são escolhidos para serem distribuições 𝜆, o conjugado 

priori para a precisão do Gaussiano. O modelo resultante é denominado Regressão 

Bayesiana Ridge e é semelhante ao Ridge clássico. Os parâmetros 𝑤, 𝛼, e 𝜆 são 

estimados conjuntamente durante o ajuste do modelo, os parâmetros de regularização 

𝛼 e 𝜆 sendo estimados pela maximização da MMV.  

 

2.4 Análise Discriminante 

 

O método de análise discriminante é uma técnica da estatística multivariada 

que tem por objetivo determinar as variáveis que diferenciam ou discriminam grupos, 

permitindo assim a identificação de grupos similares e a classificação de novos casos, 

em que a inserção desses elementos ocorre no grupo a que o elemento tem a maior 

probabilidade de pertencer (MAIA; IAROZINSKI NETO, 2016). 

Segundo Naresh (2008) o problema da discriminação entre dois ou mais 

grupos, foi inicialmente abordado por Fisher (1936), para encontrar uma combinação 
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linear de recursos que caracterizam ou separam duas ou mais classes de objetos ou 

eventos. A combinação resultante é usada como um classificador linear ou, mais 

comumente, para a redução da dimensionalidade antes da classificação posterior.  

Os pré-requisitos básicos para o uso deste método são que existam dois ou 

mais grupos e que supostamente suas variáveis difiram entre si, e que estas possam 

ser medidas no intervalo ou nível de razão. A análise discriminante permite analisar 

as diferenças entre os grupos e nos fornece um meio de atribuir (classificar) qualquer 

caso ao grupo em que mais se assemelhe. A análise discriminante é aplicável quando 

a variável dependente ou o critério é categórico e as variáveis preditivas ou 

independentes são contínuas. Os objetivos da análise discriminante são os seguintes 

(MAIA; IAROZINSKI NETO, 2016):  

1. Desenvolver funções discriminantes ou combinações lineares de variáveis 

preditivas ou independentes, que fazem uma melhor diferenciação entre as 

categorias das variáveis dependentes ou critérios (grupos). O número de funções 

equivale ao número de grupos menos 1 (ex.: 3 grupos = 2 funções); 

2. Examinar se existem diferenças significativas entre os grupos, em termos das 

variáveis preditivas; 

3. Determinar quais variáveis preditivas contribuem mais para as diferenças entre os 

grupos; 

4. Classificar os casos em um dos grupos com base nos valores das variáveis 

preditivas; 

5. Calcular o percentual de acerto da função.  

 

A Figura 27 ilustra dois grupos, G1 e G2, onde cada membro foi medido na 

escala de duas variáveis X1 e X2 e apresenta ainda um diagrama de dispersão, onde 

X1 e X2 são os dois eixos. O número 1 identifica as amostras do G1 e o número 2 

identifica as amostras do G2. As elipses resultantes abrangem uma quantidade 

específica de observações. Uma linha reta é traçada entre os dois grupos, e a partir 

daí é projetada para um novo eixo D. A sobreposição entre as distribuições de 
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probabilidade univariadas G1' e G2' é representada pela área de interseção na Figura 

27 (NARESH 2008). 

 

Figura 27 - Interpretação geométrica da análise discriminante 

 

Fonte: Autora, adaptado de Naresh (2008) 

 

O método consiste em obter funções matemáticas capazes de classificar um 

indivíduo 𝑋 (uma observação 𝑋) em uma de várias populações 𝜋𝑖, (𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛), com 

base em medidas de um número 𝑝 de características, buscando minimizar a 

probabilidade de má classificação, isto é, minimizar a probabilidade de classificar 

erroneamente um indivíduo em uma população 𝜋𝑖, quando realmente pertence a 

população 𝜋𝑗 , (𝑖 ≠ 𝑗)𝑖, 𝑗 = 1, 2, . . . , 𝑛 (NARESH, 2008). 

A função discriminante linear de Fisher é uma combinação linear de 

características originais a qual se caracteriza por produzir separação máxima entre 

duas populações. Considerando que 𝜇𝑖 e ∑ são parâmetros conhecidos e 

respectivamente, os vetores de médias e a matriz de covariâncias comum das 

populações 𝜋𝑖. Demonstra-se que a função linear do vetor aleatório 𝑋 que produz 

separação máxima entre duas populações é dada pela Equação (55) (NARESH, 
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2008): 

 

𝑫(𝒙) = �̂�′ ∙ 𝒙 = [𝝁𝟏 − 𝝁𝟐 ]′ ∙ 𝑺𝒄
−𝟏 ∙ 𝒙 ,      ( 55) 

 

e 

𝑺𝒄 = [
𝒏𝟏−𝟏

(𝒏𝟏−𝟏)(𝒏𝟐−𝟏)
] ∙ 𝑺𝟏 + [

𝒏𝟐−𝟏

(𝒏𝟏−𝟏)(𝒏𝟐−𝟏)
] ∙ 𝑺𝟐      (56) 

 

em que, 

𝐷(𝑥) = função discriminante linear amostral de Fisher; 

 �̂�′= estimativa do vetor disriminante; 

𝜇1 = média amostral da população 𝜋1; 

𝜇2 = média amostral da população 𝜋2. 

𝑆𝑐
−1 = estimativa da matriz comum de covariâncias ∑; 

𝑛1 = número de observações da população 𝜋1; 

𝑛2= número de observações da população 𝜋2.; 

𝑆1= estimativa matriz de covariâncias da população 𝜋1; 

𝑆2= estimativa matriz de covariâncias da população 𝜋2. 

Neste trabalho o método Análise Discriminante será usado no processo de 

agrupamento de uma das amostras de dados usados no predição de resistência dos 

concretos, conforme apresentado no capítulo 3 (item 3.3). 

 

2.5 Ajuste de Hiperparâmetros  

 

Grande parte dos algoritmos de ML possuem hiperparâmetros cujos valores 

devem ser especificados pelo usuário. Esses valores geralmente influenciam 

diretamente no desempenho de modelos induzidos, o que pode ser entendido como 
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uma deficiência das técnicas de ML, uma vez que afetam a velocidade e qualidade do 

processo de aprendizagem. O objetivo do processo de ajuste desses hiperparâmetros 

pode ser visto como encontrar os melhores valores dos parâmetros livres para um 

determinado conjunto de dados (Hutter & Hamadi, 2005).  

Frequentemente, existem heurísticas gerais ou regras básicas para configurar 

os hiperparâmetros, entretanto uma melhor abordagem é pesquisar objetivamente 

valores diferentes para os hiperparâmetros do modelo e escolher um subconjunto que 

resulte em um modelo que obtenha o melhor desempenho em um determinado 

conjunto de dados (otimização de hiperparâmetros).  

Um procedimento de otimização envolve a definição de um espaço de busca, 

que representa geometricamente um volume n-dimensional (search space), em que 

cada hiperparâmetro representa uma dimensão diferente e a escala da dimensão são 

os valores que o hiperparâmetro pode assumir, como valor real, valor inteiro ou 

categórico. Um ponto no espaço de busca é um vetor com um valor específico para 

cada valor de hiperparâmetro. O objetivo do procedimento de otimização é encontrar 

um vetor que resulte no melhor desempenho do modelo após o aprendizado, com 

precisão máxima ou erro mínimo (ALVARENGA JÚNIOR, 2018).  

Uma variedade de diferentes algoritmos de otimização de hiperparâmetros 

pode ser usada, entre as técnicas de ajuste de hiperparâmetros mais usadas tem-se 

o grid search. Esse método diz respeito à busca aleatória pelos melhores parâmetros 

como um grid de valores de hiperparâmetros e avaliada cada posição no grid, através 

da análise dos resultados obtidos com a execução do algoritmo para um intervalo de 

parâmetros.  

O grid search pode ser utilizado em conjunto com a validação cruzada, onde o 

conjunto de dados do domínio são particionados aleatoriamente em dois 

subconjuntos, um de teste e outro de treinamento. A validação cruzada diminui a 

probabilidade dos conjuntos de teste e treinamento serem particionados de forma 

inadequada, o que pode ocorrer caso essa divisão seja feita manualmente (HOANG; 

PHAM, 2016; KOYA et al., 2021). 
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Neste trabalho será utilizado o algoritmo de otimização de hiperparâmetros grid 

search com validação cruzada no treinamento dos algoritmos Árvore de Decisão, 

Floresta Aleatória, Gradient Boosting e XGBoosting. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo são apresentados os materiais e métodos empregados para o 

desenvolvimento deste estudo (Figura 28). A pesquisa foi composta por quatro etapas 

principais com dados estruturados. Na primeira delas, fez-se a coletas dos dados 

experimentais dos concretos produzidos com estéril de nióbio e de outros tipos de 

concretos convencionais presentes na literatura. Na segunda etapa, realizou-se o pré-

processamento dos dados, analisando-os de acordo com sua recorrência (parâmetros 

de estudos) e interação entre eles (análise gráfica e estatística). A terceira etapa 

consistiu na programação e execução do algoritmos de ML, com as configurações 

adotados paras os parâmetros dos modelos. A última etapa consistiu na análise dos 

resultados de acordo com as métricas adotadas e influência dos parâmetros 

selecionados para o estudo.  

 

Figura 28 - Fluxograma explicativo da metodologia empregada na pesquisa 

 

Fonte: Autora, (2021) 
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3.1 Descrição das Atividades da Etapa 1 

 

Neste estudo utilizou-se dois conjunto de dados (data set). O primeiro conjunto 

foi obtido experimentalmente com a moldagem e caracterização dos concretos com 

resíduo de nióbio (data set 1) e o segundo foi obtido através da compilação de dados 

experimentais da literatura em artigos, monografias, dissertações e teses de 

diferentes regiões do Brasil (data set 2).  

 Data set 1: este conjunto de dados é composto por 128 amostras de concretos 

produzidos com estéril de nióbio, que foram moldados e caracterizados no 

LaMPPMin/UFCAT, por Ferreira (2021) e Lopes (2018). Os concretos foram moldados 

pelo método da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) de acordo com a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 5738:2008), em corpos de 

prova cilíndricos de (10 x 20 cm), nas porcentagens de substituição de estéril como 

agregado graúdo na mistura de (0; 25; 50; 75 e 100 %) para relação a/c de 0,5 e (0; 

50 e 100 %) para relação a/c de 0,7. Os corpos de prova foram curados por imersão 

em água nas idades de (7, 14, 28 e 56 dias). Os concretos foram caracterizados no 

estado fresco (slump test) de modo a determinar sua consistência e trabalhabilidade, 

e no estado endurecido quanto a sua resistência mecânica à compressão axial (fck) e 

à tração por compressão diametral (fct) (Figura 29). Os ensaios de caracterização e 

moldagem dos concretos usados nesta pesquisa são apresentados na Tabela 2, 

juntamente com as normativas brasileiras que estabelecem os procedimentos 

experimentais dos concretos e seus materiais constituintes. 

 

Tabela 2 – Caracterização dos concretos produzidos com estéril de nióbio e seus materiais 
constituintes 

ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO NORMATIVAS 

Dimensão máxima (mm) ABNT NBR 7211:2009 

Massa Específica do Agregado Graúdo ABNT NBRNM 53:2009 

Massa Específica do Agregado Miúdo ABNT NBRNM52:2009 

Massa Unitária ABNT NBR NM 45:2006 

Abatimento do Tronco de Cone (slump test) ABNT NBR NM 67:1998 

Resistência à Compressão Axial ABNT NBR 5739: 2007 

Resistência Tração por Compressão Diametral ABNT NBR 7222: 2010 

Fonte: Autora, (2021) 
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Figura 29 – Caracterização mecânica dos corpos de provas dos concretos produzidos com 
estéril de nióbio 

 

a) Compressão axial 

  

 b) Tração por compressão diametral 

Fonte: Autora (2021) 

 

 Data set 2: este conjunto de dados é composto por 1517 amostras experimentais 

de concretos convencionais, compilados de 29 trabalhos acadêmicos usando técnicas 

semelhantes aos dos concretos produzidos com estéril de nióbio. Os dados foram 

selecionados considerando o uso de aditivo (%), relação a/c variando de 0,45 a 0,74, 

idades de cura de (3, 7, 14, 28 e 56 dias), traços dos concretos em proporção (1:areia: 

brita), e caracterização mecanicamente à compressão axial (fck). A Tabela 3 apresenta 

os autores pesquisados e a quantidade de dados que compõe o data set 2. 

 

Tabela 3 – Autores pesquisados e quantidade de dados que compõe o Data Set 2 

AUTORES LOCALIDADE Nº DE AMOSTRAS 

(ALHADAS, 2008) MG 144 

(ALVES, 2017) RS 12 

(ARAÚJO; GUIMARÃES; GEYER, 2016) GO 96 

(ARRUDA, 2013) MG 60 

(BARBOSA, 2009) GO 44 

(BECK, 2009) RS 6 

(EVANGELISTA, 2002) RJ 75 

(GORSKI, 2018) SP 6 

(GUIMARÃES, 2006) MG 88 

(KUMMER, 2016) RS 30 

(LOPES, 2018) GO 32 



78 

 

(MARTINS, 2008) GO 74 

(MATTIA; VARGAS, 2017) SC 40 

( MEDEIROS JUNIOR et al., 2014) SP 48 

(MELO NETO; HELENE, 2002) SP 5 

(NUNES, 2005) RJ 144 

(PACHECO, 2006) ES 388 

(REIS, 2004) MG 24 

(SAADE; SILVA; GOMES, 2009) SP 10 

(SAMPAIO; CARLOS, 2018) MG 9 

(SANTOS; GODINHO, 2017) SC 30 

(SIMÃO, 2014) PE 27 

(SOLLERO, 2019) SP 17 

(SOUZA, 2005) SP 6 

(SOUSA; OLIVEIRA; SOUZA, 2018) PR 48 

(TORALLES et al., 2018) PR 18 

(VILELA, 2019) GO 18 

(ZANELLA, 2014) RS 6 

(ZANGESKI et al., 2017) MT 12 

Total de Amostras  1517 

Fonte: Autora (2021) 

 

3.2 Descrição das Atividades da Etapa 2 

 

Nessa segunda etapa fez-se a organização dos dados em tabelas e a seleção 

dos parâmetros das variáveis de estudo para predição da resistência dos concretos 

de acordo com os trabalhos pesquisados na literatura. Os parâmetros escolhidos são 

de extrema importância, uma vez que influenciam na composição do concreto e 

consequentemente na sua resistência estrutural (BEHNOOD; GOLAFSHANI, 2020; 

CIHAN, 2019; DEROUSSEAU; KASPRZYK; SRUBAR, 2018; DUAN; KOU; POON, 

2013; ERDAL; KARAKURT; NAMLI, 2013; HADZIMA-NYARKO et al., 2020; JAIN; 

JHA; MISRA, 2008). Em seguida fez-se a separação dos dados categóricos (tipos de 

agregados e tipos de cimento) e numéricos (relação a/c, traço do concreto, idade e 

resistência mecânica).  

Os parâmetros selecionados como variáveis de entrada são:  

 Data set 1 – tipos de concreto, idade, cimento, areia, brita, água e slump; 
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 Data set 2 – idade, areia, brita, relação a/c, aditivo, tipos de agregados e tipos de 

cimentos. 

Os parâmetros selecionados como variáveis de saída são: 

 Data set 1 – resistência à compressão (fck) e à tração (fct); 

 Data set 2 – resistência à compressão (fck). 

Todos estes parâmetros foram selecionados por estarem relacionados ao 

processo de dosagem dos concretos de modo a atender os requisitos no estado fresco 

e endurecido, uma vez que estes parâmetros quando mal dosados ou misturados 

inadequadamente acarretará na maior variação da resistência mecânica. A relação 

a/c foi escolhida porque é um parâmetro de dosagem que tem influência direta na 

resistência do concreto, uma vez que que a quantidade de água é um fator importante 

para a estrutura da pasta de cimento hidratada e sua trabalhabilidade. O traço, que 

expressa a proporção entre cimento e agregados, também tem influência marcante, 

embora menos intensa, na definição da estrutura de poros e compacidade do material. 

Já a idade de ensaio é uma variável bastante importante nos concretos jovens, 

entretanto sua importância relativa deve ir sendo reduzida, na medida em que avança 

a hidratação do concreto (NEVILLE, 2016).  

Além de variações nestes parâmetros básicos, foi incluída a análise de 

concretos com diferentes agregados graúdos, com o intuito de verificar se as 

diferenças de compacidade, massa específica e de afinidade química destes materiais 

com a matriz de cimento acarretariam variações sensíveis nos resultados de 

resistência mecânica, e o tipo de cimento para verificar como as diferenças de 

constituição e rapidez de hidratação dos cimentos afeta o comportamento dos 

concretos em relação à resistência mecânica.  

Do data set 2 foi gerado 3 subconjuntos (grupos A, B e C) a partir do banco de 

dados de 1517 amostras, utilizando o método de Análise Discriminante. Os dados 

foram ordenados de forma crescente e divididos em intervalos de mesma amplitude 

(𝑨), calculado pela Equação (57).  

𝑨 =
𝒉𝒔−𝒉𝒊

𝒏
            (57) 
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onde 𝐴 é a amplitude do intervalo de dados do grupos, 𝑛 é o número de grupos 

adotado, ℎ𝑖 é o valor mínimo do intervalo de dados e ℎ𝑠 é o valor máximo do intervalo 

de dados.  

A divisão dos intervalos foi feita tomando como referência os valores da relação 

a/c (0,45 a 0,74) dos concretos, que é o fator de grande influência na composição dos 

mesmos e possui uma relação inversamente proporcional à resistência mecânica dos 

concretos (METHA; MONTEIRO, 2008). O intuito da divisão do data set 2 em 

subgrupos se deu com o objetivo de comparar o agregado estéril com os outros tipos 

de agregados dos concretos compilados da literatura, podendo assim verificar qual 

classe de agregados naturais ele se enquadra, conforme as características 

apresentam em comuns e as resistência mecânica (NEVILLE, 2016). Essa 

organização também é uma tentativa de avaliar as particularidades de desempenho 

dos algoritmos usados para diferentes tipos de agregados e a capacidade de 

generalização dos modelos.  

Os dados foram analisados graficamente e estatisticamente usando os 

softwares Excel Microsoft, Minitab Statistical, Past e Python. As análises foram feitas 

por meio de histogramas, box plots, espaços de estado bidimensional das variáveis 

de entrada e saída, teste de normalidade, detecção de outliers, correlação e análise 

de variância. Os métodos foram utilizados para realizar a análise do comportamento 

das amostras, observações atípicas e valores discrepantes, dispersão dos dados, 

determinar a relação de causa e efeito entre as duas variáveis, diferenças 

significativas entre as médias, e ainda, os fatores que exercem influência em alguma 

variável dependente. 

Por fim os dados foram transformados pelo método de transformação de Box-

Cox para apresentarem uma distribuição normal, uma vez que os métodos 

apresentam melhores resultados de predição para dados normalizados (PINO, 2014; 

LOPES, 2012; YAN; SU, 2009).  

A transformação de Box-Cox é uma família de transformações de potência cujo 

objetivo é tornar os dados 𝑥𝑖 mais similares a uma distribuição normal, expressa pela 

Equação (58):  
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𝒚𝝀 = {
𝒙𝒊

𝝀−𝟏

𝝀
, 𝒑𝒂𝒓𝒂  𝝀 ≠ 𝟎

𝐥𝐧(𝝀𝒊), 𝒑𝒂𝒓𝒂  𝝀 = 𝟎 
,        (58) 

 

onde 𝑥𝑖 é um valor de dados original, 𝑦𝜆 representa a observação transformada, 𝜆 é 

um parâmetro desconhecido para a transformação e 𝑙𝑛 representa o logaritmo 

neperiano, proposta por Box e Cox (1964). O valor-padrão do parâmetro 𝜆 é calculado 

maximizando a função de máxima verossimilhança (lok likelihood function), dada pela 

Equação (59): 

 

𝑳(𝝀) = −
𝒏

𝟐
𝐥𝐧(�̂�𝝀

𝟐) + (𝝀 − 𝟏) ∙ ∑ 𝒙𝒊
𝒏
𝒊=𝟏 ,       (59) 

 

onde �̂�𝜆
2 é a variância dos dados transformados.  

 

3.3 Descrição das Atividades da Etapa 3 

 

Os modelos usados para a predição da resistência mecânica dos concretos 

produzidos com estéril de nióbio foram: Regressão Linear Múltipla, Regressão 

Polinomial (grau 2, 3 e 4), Regressão Mínimos Múltiplo Ordinários, Regressão Ridge, 

Regressão LASSO, Regressão Bayesiana, Redes Neurais Artificiais, Máquina de 

Vetores de Suporte, KNN, Árvore de Decisão, Floresta Aleatória, Adaboost, Gradient 

Boosting e XGBoosting. Como citado anteriormente, estes métodos foram 

selecionados com o intuito de investigar sobre o desempenhos das técnicas de ML na 

predição de resistência dos concretos produzidos com estéril de nióbio e comparar 

quais métodos apresentam precisão na predição. 

Para a simulação dos dados, os data sets foram particionados em um conjunto 

de treinamento e um conjunto de teste. A configuração adotadas para os modelos 

foram de 70 % das amostras para treinamento e 30 % para teste (NGUYEN-SY et al., 

2020). Para o algoritmo de redes neurais MLP a função de ativação adotada foi 

sigmoide tangente hiperbólica, a funções de perda adotada foi gradiente descendente 

estocástico (SGD), variando de 1 a 3 camadas ocultas, 1000 épocas e até 200 

neurônios por camadas (DUAN; KOU; POON, 2013; NGUYEN-SY et al., 2020). Para 
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a regressão Ridge foi adotado 𝛼 = 0,5 e para a regressão LASSO 𝛼 = 0,2. Utilizou-se 

também o algoritmo de ajuste de hiperparâmetro grid search nos modelos Árvore de 

Decisão, Floresta Aleatória, Gradient Boosting e XGBoosting, com o intuito de diminuir 

os erros e melhorar a acurácia dos modelos(HOANG; PHAM, 2016; KOYA et al., 

2021). 

A Figura 30 apresenta as estruturas das RNAs usadas para a predição dos 

concretos e a Figura 31 apresenta um diagrama de fluxo do processo de previsão dos 

modelos.  

 

Figura 30 – Estrutura das redes neurais treinadas 

 

a) Estrutura da RNA do Data Set 1 

 

 

b) Estrutura da RNA do Data Set 2 

Fonte: Autora (2021) 
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Figura 31 – Diagrama de previsão dos modelos de ML para a resistência dos concretos 

 

Fonte: Autora (2021) 

 

Os modelos foram programados utilizados a linguagem Python®, que é uma 

linguagem de programação de alto nível, interpretada, de script, multiparadigma 

(suporta os paradigmas orientado a objetos, imperativo, funcional, procedural e 

reflexivo). Foi lançada por Guido van Rossum em 1991, possui um modelo de 

desenvolvimento comunitário, aberto e gerenciado pela Python Software Foundation. 

Entre as vantagens de utilização desse software está a facilidade de 

programação, suporte on-line com tutoriais, vídeos e sites de dúvidas, ser gratuito 

(open-source) e possuir uma ampla gama de bibliotecas gratuitas.  

As bibliotecas utilizadas nesta pesquisa foram: 

 Pandas: é uma software livre com uma biblioteca para manipulação e análise de 

dados em tabelas numéricas e séries temporais; 
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 Numpy: é um software livre com uma biblioteca para o processamento de vetores 

e matrizes, juntamente com uma grande coleção de funções matemáticas de alto 

nível para operar sobre estas matrizes; 

 Statsmodels: é um software livre que permite aos usuários explorar dados, 

estimar modelos estatísticos e realizar testes estatísticos; 

 Scipy: é uma biblioteca que fornece algoritmos para otimização, integração, 

interpolação, problemas de autovalor, equações algébricas, equações diferenciais, 

estatísticas e muitas outras classes de problemas matemáticos; 

 Sklearn: é um software livre com uma biblioteca que inclui vários algoritmos de 

classificação, regressão e agrupamento incluindo máquinas de vetores de suporte, 

florestas aleatórias, gradient boosting, k-means e DBSCAN, e é projetada para 

interagir com as bibliotecas Python numéricas e científicas NumPy e SciPy; 

 Matplotlib e Seaborn: são bibliotecas de softwares para criação de gráficos e 

visualizações de dados em geral, feita para e da linguagem de programação 

Python e sua extensão de matemática NumPy; 

 Shap: é um software livre baseado em teorias de jogos para explicar a saída de 

predição de qualquer modelo de aprendizado de máquina. 

 

3.4 Descrição das Atividades da Etapa 4 

 

Nesta etapa para avaliar o desempenho de predição dos modelos escolhidos 

para simular a resistência dos concretos, 4 diferentes parâmetros estatísticos foram 

empregados: raiz do erro médio quadrático (RMSE – root mean square error), erro 

médio quadrático (MSE – mean square error), erro médio absoluto (MAE – mean 

absolute error) e coeficiente de determinação (R²).  

 RMSE: é uma medida que compara os valores observados com os respectivos 

valores preditos e calcula a média dos quadrados dos erros residuais. Desse 

modo, um baixo valor de RMSE indica um bom desempenho de predição do 

modelo. É calculado pela Equação (60): 
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𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
∙ ∑ (𝑦𝑖 − �̂�)²𝑛

𝑖=1          (60) 

 

 MAE: representa a diferença entre os valores originais e previstos extraído pela 

média da diferença absoluta sobre o conjunto de dados. É calculado pela Equação 

(61): 

 

𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑛
∑ |𝑦𝑖 − �̂�|𝑛

𝑖=1          (61) 

 

 MSE: representa a diferença entre os valores originais e previstos extraído pelo 

quadrado da diferença média sobre o conjunto de dados. É calculado pela 

Equação (62): 

 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑ (𝑦𝑖 − �̂�)²𝑛

𝑖=1          (62) 

 

 R²: representa o coeficiente de determinação, que mede a eficiência dos valores 

ajustados em comparação aos valores originais. O valor de R² varia de 0 a 1, que 

significa a interpretação do modelo em porcentagens, e quanto maior for o valor, 

melhor é o modelo. O coeficiente R² é calculado pela Equação (63): 

 

𝑅2 = 1 −
∑ (𝑦𝑖−�̂�)²𝑛

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖−�̅�)²𝑛
𝑖=1

 ,         (63) 

 

onde, 𝑦𝑖 é o valor predito de y, �̅� é o valor médio de y e 𝑛 é o número de amostras. 

Além dos parâmetros de acurácia e erro, também utilizou-se a ferramenta 

SHAP (SHapley Additive exPlanations), que é um método usado com a finalidade de 

explicar previsões individuais das variável num modelo. Como os métodos usados em 

ML são do tipo “black box”, ou seja, exploram as relações entre os dados de entrada 

e saída sem fornecer uma estrutura viável do modelo (ZHANG et al., 2021), o uso da 

ferramenta SHAP permite calcular a contribuição de cada variável do modelo para o 
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resultado final da previsão, analisar a importância das variáveis para cada instância 

na base de dados e verificar se a influência da variável no resultado é positiva ou 

negativa (BEYER, 2021). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização dos Componentes do Concreto 

 

Os resultados da caracterização dos materiais constituintes do concreto são 

apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Parâmetros selecionados como variáveis de predição dos concretos 

MATERIAIS AREIA GNAISSE ESTÉRIL 

Descrição Fina Brita 1 Brita 1 

Massa específica (g/cm³) 2,65 2,69 2,73 

Dimensão máxima (mm) 2,36 19,00 19,00 

Módulo de finura 1,98 6,97 7,02 

Massa unitária (kg/m³) - 1396,47 1437,64 

Fonte: Autora (2021) e Lopes (2018) 

 

De acordo com os resultados de massa unitária do gnaisse e do estéril, é 

possível afirmar que estes materiais podem ser comumente usados como agregados, 

como cita Metha e Monteiro (2008), uma vez que os agregados que possuem massa 

unitária entre 1300 kg / m³ a 1750 kg / m³ são usados para fabricação de concreto de 

peso normal. Outras caracterizações sobre o estéril de nióbio para uso como agregado 

está presente no trabalho de Lopes (2018). 

 

4.2 Traço e Dosagem do Concreto 

 

Para a realização da dosagem do concreto, foram adotadas as resistências 

características de 10 MPa e desvio padrão de Dp = 4,0 MPa para os concretos com 

relação a/c de 0,7, e 20 MPa e desvio padrão de Dp = 5,5 MPa para os concretos com 

relação a/c de 0,5. O abatimento do tronco de cone adotado foi de 80 ± 20 mm. Os 

traços obtidos através dos cálculos proposto pela Associação brasileira de Cimento 

Portland (ABCP), são expressos na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Valores dos traços e do consumo de componentes 

COMPONENTES CONSUMO CONSUMO 

Cimento Portland 370 kg/m³ 440 kg/m³ 

Agregado Miúdo 810 kg/m³ 689 kg/m³ 

Agregado Graúdo 1070 kg/m³ 1098 kg/m³ 

Água 245 L/m³ 225 L/m³ 

Traços 1 : 2,2 : 2,9 : 0,7 1 : 1,6 : 2,5: 0,5 

Fonte: Autora (2021) e Lopes (2018) 

 

4.3 Concreto no Estado Fresco 

 

O valor médio da consistência do concreto no estado fresco (slump test) dos 

concretos (0, 25, 50, 75 e 100 %) de substituição, correspondem a três medidas 

diferentes coletadas, e são apresentados na Tabela 6 juntamente com os valores da 

umidade relativa do ar e temperatura do laboratório durante a moldagem. 

 

Tabela 6 - Dados relacionados ao abatimento do tronco de cone, umidade relativa do ar e 
temperatura ambiente 

DOSAGEM 
ABATIMENTO  

(mm) 

UMIDADE 
RELATIVA DO AR 

(%) 

TEMPERATURA 

(°C) 

Relação a/c 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 

0 % 7,5 7,2 44 52 29,4 31,5 

25 % 7,8 - 55 - 28,2 - 

50 % 8,7 7,8 66 78 27,1 26,6 

75 % 9,1 - 56 - 30,1 - 

100 % 8,6 6,9 53 62 27,9 29,6 

Fonte: Autora (2021) e Lopes (2018) 

 

Nota-se que houve variação do abatimento dos concretos tanto com a variação 

do percentual de substituição de estéril de nióbio, quanto com a variação da relação 
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a/c de 0,5 e 0,7. Fazendo uma análise comparativa entre os concretos que possuem 

a mesma relação a/c de 0,5 e 0,7, os resultados das aferições do abatimento dos 

concretos corresponderam ao esperado estando dentro dos limites previstos e 

apresentando condições trabalháveis facilitando a moldagem (GUIMARÃES, 2006; 

NUNES, 2005; PACHECO, 2006). 

 

4.4 Resistência Mecânica dos Concreto no Estado Endurecido 

 

Na Tabela 7 são apresentados os resultados médios dos ensaios para 

determinação da resistência à compressão (fcm) e na Tabela 8 os resultados médios 

dos ensaios para determinação da resistência à tração (ftm) dos concretos produzidos 

com estéril de nióbio. Os ensaios de resistência foram realizados conforme proposto 

pelas normas ABNT NBR 5739:2007 e ABNT NBR 7222:2010 e rompidos nas idades 

de (7, 14, 28 e 56 dias). 

 

Tabela 7 - Resultados médios do ensaio de resistência à compressão dos concretos 
produzidos. 

CONCRETOS RELAÇÃO A/C  
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (MPa) 

7 dias 14 dias 28 dias 56 dias 

0 % 0,5 
fcm 18,64 20,58 25,18 25,16 

Dp 1,10 2,31 2,48 1,34 

25 % 0,5 
fcm 19,79 21,70 25,62 26,08 

Dp 1,19 2,34 1,75 0,92 

50 % 0,5 
fcm 19,96 21,38 25,80 25,22 

Dp 0,68 2,12 1,43 1,22 

75 % 0,5 
fcm 20,74 22,43 26,02 26,01 

Dp 1,08 1,74 1,45 1,57 

100 % 0,5 
fcm 20,17 22,40 25,39 25,60 

Dp 1,35 1,56 1,66 0,99 

0 % 0,7 
fcm 11,08 13,42 14,10 14,54 

Dp 0,89 0,24 0,69 0,25 

50 % 0,7 
fcm 12,33 14,51 16,02 16,18 

Dp 0,34 0,76 0,75 0,48 

100 % 0,7 
fcm 14,26 15,21 16,11 16,78 

Dp 0,32 0,97 0,72 0,95 

Fonte: Autora (2021) e Lopes (2018) 
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Tabela 8- Resultados médios do ensaio de resistência à tração dos concretos produzidos 

CONCRETOS 
RELAÇÃO 

A/C 
 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (MPa) 

7 dias 14 dias 28 dias 56 dias 

0 % 0,5 
fcm 2,17 2,33 2,85 2,99 

Dp 0,10 0,26 0,24 0,26 

25 % 0,5 
fcm 2,20 2,37 3,01 3,15 

Dp 0,07 0,27 0,19 0,19 

50 % 0,5 
fcm 2,19 2,35 3,00 3,06 

Dp 0,18 0,18 0,29 0,33 

75 % 0,5 
fcm 2,26 2,41 3,07 3,14 

Dp 0,14 0,11 0,12 0,26 

100 % 0,5 
fcm 2,28 2,39 3,02 3,02 

Dp 0,39 0,45 0,20 0,31 

0 % 0,7 
fcm 1,33 1,48 1,65 1,72 

Dp 0,06 0,09 0,03 0,07 

50 % 0,7 
fcm 1,33 1,55 1,94 2,05 

Dp 0,06 0,03 0,11 0,12 

100 % 0,7 
fcm 1,38 1,50 1,96 2,08 

Dp 0,03 0,08 0,27 0,14 

Fonte: Autora (2021) e Lopes (2018) 

 

Os resultados apresentam um aumento das resistências em relação as idades 

de maturação dos concretos, tanto para o ensaio de compressão quanto para o ensaio 

de tração. Em relação às porcentagens de substituição do agregado graúdo de 

gnaisse por estéril de nióbio, têm-se que os concretos com maior resistência foram o 

de 75 % e de 100 % de substituição de estéril de nióbio, para ambos os ensaios de 

resistência. O que indica que a partir de 75 % de substituição do agregado gnaisse 

pelo estéril não há diferença significativa na resistência mecânica desses concretos. 

Este resultado também indica que a diferença no tamanho dos agregados no concreto 

com percentual de 75 % de estéril pode ter proporcionado um maior fechamento entre 

os grãos de agregados graúdos, causando um melhor empacotamento dos grãos na 

mistura (ZHOU; CHEN, 2017). 

Analisando os concretos produzidos com 0 % e 100 % de substituição do 

agregado gnaisse pelo estéril de nióbio, percebe-se que as resistências mecânicas 

dos concretos com estéril de nióbio estão bastante próximas ou superiores ao 

concreto com gnaisse, o que indica que este material é compatível com o agregado 

gnaisse quanto á sua resistência mecânica, podendo assim ser aplicado como 

agregados em concretos.  
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4.5 Análise Gráfica e Estatística dos Dados 

 

A Tabela 9 apresenta os valores resumidos dos data sets com as informações 

dos parâmetros selecionados para o estudo da predição dos concretos produzidos 

com estéril de nióbio. Os dados completos são apresentados no Apêndice (A2.1) 

 

Tabela 9 - Parâmetros selecionados como variáveis de predição dos concretos 

VARIÁVEIS UNIDADE MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA 
DESVIO 
PADRÃO 

DATA SET 1 

Tipo de Concreto % 0,00 100,00 50,00 37,73 

Idade dias 7,00 56,00 26,25 18,73 

Cimento kg / m³ 370,00 440,00 413,75 34,08 

Areia kg / m³ 689,00 810,00 734,38 58,90 

Brita kg / m³ 1070,00 1098,00 1087,50 37,65 

Água L / m³ 225,00 245,00 232,50 9,74 

Slump cm 10,50 9,10 7,95 0,72 

fck MPa 10,50 28,51 19,95 4,91 

fct MPa 1,27 3,42 2,29 0,62 

DATA SET 2 

Idade dias 3,00 56,00 21,76 14,90 

Areia 1:areia 0,92 4,01 2,27 0,64 

Brita 1:brita 1,50 4,86 3,11 0,64 

Relação a/c 1:água 0,45 0,74 0,57 0,07 

Aditivo % 0,00 0,03 0,01 0,01 

fck MPa 3,59 65,40 28,20 9,82 

VARIÁVEIS CATEGÓRICAS 

Tipos de Agregados 
basalto, calcário, diabásio, dolomito, estéril, ganisse, granito, granulito, 

micaxisto, quartzo, seixo lavado, seixo misto, seixo rolado, sienito, traquito 

Tipos de Cimentos 
CP I S 32; CP II E 32; CP II F 32, CP II F 40; CP II Z 32; 

CP III 32; CP III RS 40; CP IV; CP V ARI 

Fonte: Autora, (2021) 

 

4.5.1 Análise do Data Set 1 

 

A Figura 32 apresenta os gráficos de dispersão de cada parâmetro do data set 

1 em relação às resistência mecânicas de compressão (fck) e tração (fct).  
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Figura 32 – Gráficos de dispersão dos parâmetros do Data Set 1 versus as resistências 
mecânicas dos concretos produzidos 

a) Resistência à Tração (fct) 
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b) Resistência à Compressão (fck) 
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Fonte: Autora (2021) 

 

Através dos resultados apresentados na Figura 32 nota-se que apena a variável 

slump apresenta relação positiva e não linear em relação às resistências mecânicas. 

As outras variáveis se encontram dispersa de forma estratificadas, e portanto não é 

possível determinar uma relação direta com as resistências. Este tipo de 

comportamento dos dados é caracterizado como dados multimodais, que tem mais do 

que um pico de ocorrência, e geralmente acontece quando os dados são coletados a 

partir de mais de um processo ou condição de medição. O fato das amostras se 

apresentarem de forma estratificadas neste estudo é devido aos procedimentos de 

medição das resistências dos concretos, no qual foram realizados em diferentes 

idades e relação a/c, evidenciando diferentes agrupamentos das amostras.  

A Figura 33 apresenta os gráficos de histogramas, box plots e de 

probabilidades de cada parâmetro do data set 1. 
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Figura 33 – Gráficos de a) Histogramas, b) Box Plots e c) Probabilidade do Data Set 1 

  

  

 

a) 

b) 
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Fonte: Autora (2021) 

 

Através dos resultados apresentados nos histogramas das variáveis do data 

set 1, tem-se que não é possível concluir que os dados seguem uma distribuição 

normal. Assim como nos gráficos de dispersão, os histogramas apresentam mais de 

um pico de frequência, onde um cada pico representa um tipo de ajuste dos dados. 

Quanto as simetrias das frequências dos histogramas, percebe-se para as variáveis 

areia e água, que apresentam assimetria à esquerda, que menores quantidades 

desses materiais usados na mistura do concreto favorece o aumento das resistências 

mecânicas. Conforme citado anteriormente, a água é um importante componente do 

concreto, uma vez que tem as funções de provocar a reação de hidratação dos 

compostos do cimento e aumentar a trabalhabilidade para que possa preencher 

adequadamente as fôrmas, sem causar vazios ou nichos. Quando dosada com 

quantidade acima da prevista na mistura do concreto, aumenta a porosidade, e 

consequentemente, diminui a resistência e amplia o risco de patologias. Já a areia por 

ser um material inerte, ou seja, ela não reage quimicamente com o cimento e a água, 

diminui a reação química entre o cimento e a água, ajudando a evitar a perda de 

c) 
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umidade e o surgimento das trincas e rachaduras no concreto após o seu 

endurecimento (METHA; MONTEIRO, 2008; PACHECO, 2006).  

Por outro lado, analisando as frequências das variáveis cimento e brita, que 

apresentam assimetria à direita, percebe-se que maiores quantidades desses 

materiais na mistura dos concretos favorecem o aumento da resistência mecânica. 

Segundo Neville (2016) a relação agregado/cimento, embora seja considerado como 

um fator secundário na resistência dos concretos, ressalta que um menor consumo 

de cimento resulta em maior resistência. Este tipo de comportamento pode ocorrer em 

alguns casos, onde parte da água é absorvida pelo agregado, causando a diminuição 

da relação a/c no concreto. Um comportamento semelhante foi observado no estudo 

de Lopes (2018) na produção dos concretos com estéril de nióbio. Outro aspecto 

também evidenciado neste estudo, foi sobre a maior exsudação desses concretos 

para relação a/c de 0,7, que têm menores quantidades de agregado graúdo e cimento 

na sua composição. Neville (2018) afirma que um maior teor de agregados pode 

resultar em uma menor retração e exsudação dos concretos, e consequentemente, 

provocar menos danos a aderência entre o agregado e a pasta de cimento.  

Quanto à dispersão nos gráficos de box plot dos valores tem-se que as 

variáveis: tipo de cimento, fck e fct apresentam distribuições proporcionais à sua 

mediana, ou seja, metade dos dados estão localizados acima e abaixo da linha central 

da caixa. Estes resultados revelam que a maioria dos valores das resistências estão 

concentradas entre 15 e 25 MPa para fck e 1,5 e 2,5 MPa para fct. Já as variáveis 

cimento, areia, água e brita apresentam assimetrias e uma distribuição mais afastada 

da mediana, evidenciando que estes dados apresentam alta variação entre seus 

valores extremos (limite superior e limite inferior) e podem não ser normalmente 

distribuídos. As assimetrias abaixo da mediana também indicam que as variáveis 

cimento e brita apresentam uma relação inversamente proporcional à resistências 

mecânicas, e as assimetrias acima da mediana indicam que as variáveis areia e água 

apresentam uma relação diretamente proporcional às resistências. 

Em relação à curtose das curvas normais apresentadas nos histogramas nota-

se que as variáveis que mais se aproxima de uma distribuição normal são as 

resistências fck e fct, enquanto que o restante das variáveis apresentam um 
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achatamento das curvas de distribuição, evidenciando a dispersão dos valores da sua 

medida central, ou seja, não estão normalmente distribuídos.  

Em relação à distribuição dos dados no histogramas, box plot e os gráficos de 

probabilidade percebe-se que não há presença de valores discrepantes (outlier). Nos 

gráficos de probabilidade nota-se ainda que os valores das amostras apresentam um 

crescimento na mesma direção, entretanto não com uma taxa constante. Esse tipo de 

comportamento caracteriza uma relação monotônica não linear dos dados, o que 

indica uma forte correlação entre as variáveis e comportamento não linear.  

Na Tabela 10 estão expressos os valores da análise de variância (ANOVA) para 

as resistências à compressão (fck) e à tração (fct) do data set 1. De acordo com 

(KITCHENHAM et al., 2017) é importante avaliar a significância das variáveis 

escolhidas como parâmetros de estudo e como elas se correlacionam, de modo a 

ajudar a compreender os modelos estatísticos que melhor se adequam à predição da 

resistência dos concretos.  

 

Tabela 10 – ANOVA dos parâmetros do Data Set 1 

ANÁLISE DE VARIÂNCIA - fck 

FATOR GL VALOR F VALOR-P S R² R²(PRED) ERRO 

Tipos de Concreto 4 7,5 0,00 447,264 19,61% 13,74% 123 

Idade 3 8,51 0,00 452,441 17,07% 11,63% 124 

Cimento 1 346,39 0,00 254,544 73,33% 72,57% 126 

Areia 1 346,39 0,00 254,544 73,33% 72,57% 126 

Brita 1 346,39 0,00 254,544 73,33% 72,57% 126 

Água 1 346,39 0,00 254,544 73,33% 72,57% 126 

Slump 6 25,93 0,00 332,646 56,26% 52,05% 121 

Todos* 8 33871,66 0,00 242,107 99,58% 99,57% 1143 

ANÁLISE DE VARIÂNCIA - fct 

FATOR GL VALOR F VALOR-P S R² R²(PRED) ERRO 

Tipos de Concreto 4 5,7 0,00 0,579996 15,64% 9,25% 123 

Idade 3 15,77 0,00 0,535066 27,62% 22,87% 124 

Cimento 1 199,04 0,00 0,388452 61,24% 60,11% 126 

Areia 1 199,04 0,00 0,388452 61,24% 60,11% 126 

Brita 1 199,04 0,00 0,388452 61,24% 60,11% 126 

Água 1 199,04 0,00 0,388452 61,24% 60,11% 126 

Slump 6 17,85 0,00 0,463698 46,96% 41,42% 121 

Todos* 8 34284,43 0,00 241,562 99,58% 99,58% 1143 

* Análise de variância com todos os parâmetros. Fonte: Autora (2021) 
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De acordo com o ANOVA, considerando um intervalo de confiança de 95 % e 

valor de p igual a 5 % de significância, as variáreis que têm o maior percentual de 

representação da resistência dos concretos são: cimento, areia, brita e água, ou seja, 

os materiais constituintes do concreto. Conforme apontado por diversos autores na 

literatura, esses parâmetros são essenciais como variáveis de entrada para a 

simulação dos modelos de ML no estudo da resistência mecânica dos concretos. Do 

mesmo, observa-se que quando analisadas todas as variáveis em conjunto, estas 

apresentam diferenças significativas de 99,58 %, o que indica que que essas variáveis 

têm uma forte correlação entre si (BEN CHAABENE; FLAH; NEHDI, 2020; DUAN et 

al., 2021; HUANG et al., 2020; JAIN; JHA; MISRA, 2008).  

A Figura 34 apresenta os gráficos de correlação de Pearson que mede o grau 

de relação linear entre cada par de variáveis dos parâmetros do data set 1. Os valores 

de correlação variam entre -1 e +1, e os sinais positivo e negativo indicam a direção 

ao que as variáveis estão relacionadas, ou seja, diretamente ou inversamente 

proporcionais.  

 

Figura 34 - Correlação de Pearson dos parâmetros do Data Set 1; a) Resistência à compressão 

(fck) e b) Resistência á tração (fct) 

 

a) 
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Fonte: Autora (2021) 

 

No correlograma da resistência à tração (fct) as variáveis cimento, brita e slump 

apresentam uma forte correlação negativa, ou seja, estão inversamente relacionadas. 

Já as variáveis areia e água apresentam uma forte correlação positiva com o fct, o que 

indica que quanto maior a quantidade desses materiais na dosagem do concreto, mais 

ele influenciará nos mecanismos de falha e fissuração do material na tensão nominal. 

Conforme já mencionado, a quantidade de água na mistura do concreto influencia na 

sua porosidade e trabalhabilidade. Concretos mal adensados no processo de 

moldagem podem ocasionar um mal empacotamento dos grãos, gerando vazios na 

pasta de cimento e má aderência da pasta de cimento aos agregados. Este processo 

de segregação dos materiais juntamente com os vazios presentes no compósito de 

concreto, quando submetidos a um carregamento de força elevará as concentrações 

de tensões do material, causando microfissuras nos cristais do cimento hidratado. 

Embora essa tensão seja relativamente baixa, quando comparada com a resistência 

à compressão axial, Neville (2016) afirma que a ruptura microscópica no local de uma 

falha irá se propagar por todo a seção do corpo de prova sob uma determinada tensão, 

e consequentemente na ruptura macroscópica do material. 

b) 
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Analisando o correlograma da resistência à compressão (fck) as variáveis água 

e areia apresentam uma forte relação inversamente proporcional, o que indica que 

menores quantidades desses materiais na composição dos concretos resulta no 

aumento da sua resistência mecânica. Por outro lado, a forte correlação positiva das 

variáveis cimento e brita mostra que o maior dimensionamento desses materiais, 

principalmente do agregado graúdo no concreto, conferem maior reforço na matriz 

cimentícia, dificultando assim a propagação da trincas e fissuras na pasta de cimento 

por todo o corpo de prova (METHA; MONTEIRO, 2008). Já a variável idade apresenta 

uma relação positiva com ambas resistências fck e fct, o que corrobora com os dados 

experimentais que o ganho de resistência do concreto se dá com a maturação das 

idades do concreto, conforme apresentado na Figura 35. 

 

Figura 35 – Gráfico de intervalos da resistências mecânicas versus as idades do concreto com 
estéril de nióbio do Data Set 1 

  

Fonte: Autora (2021) 

 

4.5.2 Análise do Data Set 2 

 

A Figura 36 apresenta os gráficos de dispersão de cada parâmetro do data set 

2 em relação à resistência à compressão (fck) dos dados obtidos da literatura. 
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Figura 36 – Gráficos de dispersão dos parâmetros do Data Set 2 versus a resistência à 
compressão (fck) dos concretos compilados da literatura 

  

  

 

Fonte: Autora (2021) 
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Os resultados mostram que a variável relação a/c e resistência fck apresenta 

uma relação negativa, não linear e inversamente proporcional, ou seja, quanto maior 

a quantidade de água na mistura, menores os valores de resistência dos concretos. 

As variáveis areia e brita não apresentam relação com a resistência fck, já as variáveis 

idade e aditivo apresentam uma dispersão estratificadas das amostras. Conforme 

citado anteriormente, o comportamento das amostras estratificadas é devido ao 

processo de medição dos corpos de prova dos concretos, que ocorrem em diferentes 

idades e relação a/c. Já a estratificação da variável aditivo é devido à diversificação 

das misturas de concretos compilados na literatura, cujo o uso de aditivo é indicado 

para melhorar a plasticidade dos concretos, retardar ou acelerar o endurecimento dos 

concretos, proporcionar uma maior variedade de componentes na mistura, e ainda a 

reduzir a quantidade de água. Nota-se que quanto maior o percentual em massa de 

aditivo nos concretos, maiores os valores de resistência à compressão.  

A Figura 37 apresenta os gráficos de histogramas, box plots e de 

probabilidades de cada parâmetro do data set 2. 

 

Figura 37 – Gráficos de a) Histogramas, b) Box Plots e c) Probabilidade do Data Set 2 

 

a) 
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Fonte: Autora (2021) 

 

Analisando os resultados apresentados nos histogramas do parâmetros do data 

set 2, nota-se que apenas a variável de resistência fck apresenta uma distribuição 

normal. Este resultado é evidenciado também no gráfico de probabilidade, onde os 

dados mostram um crescimento linear e constante. As variáveis idade e aditivos 

b) 

c) 
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mostram um grande achatamento nas curva de normalidade, o que indica que estes 

dados apresentam uma grande variação entre as amostras. Já as variáveis areia, brita 

e relação a/c apresentam diferentes picos na sua distribuição e achatamento da curva 

de normalidade. Estes comportamento denota que não é possível afirmar que estas 

variáveis possuem comportamento normal, além disso, percebe-se uma grande 

quantidade de dados atípicos (outlier) presentes nas extremidades superior e inferior 

destes dados para a maioria dos gráficos analisados. 

Em relação as simetrias das frequências dos histogramas e box plots, percebe-

se para as variáveis: tipos de agregado, tipos de cimento, idade e aditivos apresentam 

uma grande dispersão dos dados em relação as suas medianas, indicando que há 

uma grande concentração dos dados em um determinado valor. Estes resultados 

também evidencia que os tipos e quantidades adotadas destes materiais nos 

concretos estão relacionadas com a resistência mecânica dos concretos ao longo do 

tempo (CASTRO, 2017; MEDEIROS-JUNIOR, 2015; NUNES, 2005; PACHECO et al., 

2019; SANTOS et al., 2017).  

Na Tabela 11 estão expressos os valores da análise de variância (ANOVA) para 

a resistência à compressão (fck) do data set 2.  

 

Tabela 11 – ANOVA dos parâmetros do Data Set 2 

ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

FONTE GL VALOR F VALOR-P S R² R²(AJ) R²(PRED) ERRO 

Agregado 14 31,02 0 869,209 22,43% 21,71% 21,26% 1502 

Cimento 8 35,94 0 902,646 16,01% 15,57% 15,11% 1508 

Idade 4 172,12 0 815,374 31,29% 31,11% 30,82% 1512 

Areia 87 11,85 0 771,231 41,90% 38,36% ** 1429 

Brita 87 10,06 0 796,869 37,97% 34,20% ** 1429 

Relação a/c 25 34,42 0 788,770 36,59% 35,53% 34,78% 1491 

Aditivo 31 11,93 0 888,111 19,94% 18,27% 16,06% 1485 

Todos* 5 4347,68 0 729,654 70,50% 70,48% 70,46% 9096 

** Erro na predição; * Análise de variância com todos os parâmetros. Fonte: Autora (2021) 

 

De acordo com os resultados da ANOVA, considerando um intervalo de 

confiança de 95 % e valor de p igual a 5 % de significância, as variáreis que têm o 



106 

 

maior percentual de representação da resistência dos concretos são: idade, areia, 

brita e relação a/c. Conforme já citado, esses parâmetros são essenciais como 

variáveis de entrada para a simulação dos modelos de ML no estudo da resistência 

mecânica dos concretos. Da mesma forma ao data set 1, observa-se que quando 

analisadas todas as variáveis em conjunto, estas apresentam diferenças significativas 

de 70,50 %, o que indica que essas variáveis têm uma forte correlação entre si e são 

significativas para descrever os modelos estatísticos (MONTGOMERY; RUNGER, 

2014; TEIXEIRA et al., 2015).  

A Figura 38 apresenta os gráficos de correlação de Pearson que medem o grau 

de relação linear entre cada par de variáveis dos parâmetros do data set 2.  

 

Figura 38 – Correlação de Pearson dos Parâmetros do Data Set 2 

 

Fonte: Autora (2021) 

 

O correlograma da resistência à compressão (fck) em relação ás variáveis 

preditoras revela que as variáveis areia, brita e relação a/c apresentam uma fraca 

relação inversamente proporcional, o que indica que menores quantidades desses 
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materiais na composição dos concretos resulta no aumento da sua resistência 

mecânica. Por outro lado, as variáveis idade e aditivo apresentam uma fraca 

correlação positiva, apontando que o maior dimensionamento desses materiais, 

principalmente do agregado graúdo, conferem maior reforço na matriz cimentícia na 

presença de falhas do compósito.  

No Figura A1.2 presente no Apêndice A1, no qual se encontra um correlograma 

completo com todas as variáveis preditoras deste data set 2, é possível verificar quais 

tipos de agregados e cimentos também apresentam correlação com a resistência fck 

dos concretos. Os agregados granito, sienito e o cimento CP III RS 40 apresenta uma 

fraca correlação positiva com o fck. Já os agregados calcário, estéril de nióbio, seixo 

lavado, seixo rolado e cimento CP II Z 32, apresentam uma fraca correlação negativa 

com a resistência fck. Estes resultados podem estar associados às características 

físicas e químicas desses materiais, bem como a interação entre eles na mistura do 

concreto. Outros fatores como erros experimentais inerentes ao processo de produção 

e caracterização dos concretos podem também ser apontados como causadores da 

fraca correlação com a resistência dos concretos presentes nesse data set. 

 

4.2 Agrupamento dos Dados do Data Set 2  

 

Conforme elucidado anteriormente no item (3.2), fez-se a divisão em três 

subconjunto de dados do data set 2, com a finalidade de verificar se os tipos de 

agregados presentes nesta base de dados apresentam características significativas 

com o material estéril de nióbio, bem como de analisar sobre a capacidade de 

generalização e predição dos algoritmos de ML para a predição da resistência desses 

concretos. A Figura 39 ilustra o agrupamento das amostras no grupos A, B e C. A 

Tabela 12 apresenta o resumo da organização da divisão do data set 2 nos três grupos 

(A, B e C) usados nesta pesquisa.  
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Figura 39 – Agrupamento do Data Set 2 nos grupos A, B e C 

 

Fonte: Autora (2021) 

 

Tabela 12 – Dados dos conjuntos A, B e C 

GRUPOS RELAÇÃO A/C Nº DE AMOSTRAS 

A 0,45 - 0,54 697 

B 0,55 - 0,64 726 

C 0,65 - 0,74 271 

Fonte: Autora, (2021) 

 

Após a análise estatística dos conjuntos de dados, fez-se a exclusão dos 

valores discrepantes e em seguida a transformação das amostras pelo método de 

Box-Cox para serem simulados nos modelos de ML. (JAMES et al., 2013; 

KITCHENHAM et al., 2017) 

 

4.3 Análise da Predição da Resistência dos Concretos 

 

4.3.1 Algoritmos de Aprendizagem Aplicados ao Data Set 1 
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Os resultados obtidos para a predição dos concretos quanto sua resistência à 

compressão (fck) e à tração (fct) são apresentados a seguir. Na Tabela 13 estão 

expressos os valores máximos e mínimos obtidos na simulação do data set 1. A Figura 

40 mostra os valores do coeficiente de terminação R² e a Figura 41 os valores obtidos 

para os erros de cada modelo.  

 

Tabela 13 – Resultados da predição dos concretos para o Data Set 1 

RESISTÊNCIAS VALORES TREINO R² TESTE R² MSE MAE RMSE 

fck 
Max 0,97 0,95 3,10 1,39 1,76 

Min 0,85 0,85 0,01 0,06 0,08 

fct 
Max 0,96 0,97 0,55 0,54 0,74 

Min 0,85 0,90 0,01 0,07 0,08 

Fonte: Autora (2021) 

 

Figura 40 – Coeficiente de determinação R² dos modelos na predição das resistências fck e fct 

 

Fonte: Autora (2021) 
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Figura 41– Erros RMSE, MAE e MSE dos modelos na predição das resistências fck e fct 

    

Fonte: Autora (2021) 

 

Os resultados da predição das resistência dos concretos do data set 1 mostram 

que a maioria dos modelos tiveram uma acurácia acima de 90 %. Apenas os modelos 

de regressão Ridge e LASSO apresentaram valor inferior, com R² de 85 % para a 

resistência fck. Já para a resistência fct os modelos Ridge e RNA apresentaram o menor 

valor de acurácia de 90 %. Os modelos que apresentaram maiores valores para R² 

para a resistência fck foram os modelos de RNA com R² de 94 % e Mínimos Quadrado 

Ordinários (MQO) com R² de 95 %. Para a resistência fct os modelos de regressão 

Linear Múltipla (RLM) e regressão Bayesiana apresentaram o valor de R² de 97 %. 

Em relação as métricas de erro, a maioria dos modelos apresentaram valores 

próximos de 0,01 e 0,08. Os modelos que apresentaram maiores valores de erro foram 

RNA, KNN e LASSO para ambas as resistências mecânicas.  

A Figura 43 apresenta as variáveis que têm maior influência na predição da 

resistência mecânica dos concretos produzidos com estéril de nióbio.   
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Figura 42 – Análise de influência das variáveis nos modelos treinados nas resistências a) à 
compressão e b) à tração do Data Set 1 

    

    

Fonte: Autora (2021) 

 

Analisando as variáveis que tiveram maior influência na predição das 

resistências nos modelos, tem-se para ambos os casos que a quantidade de cimento 

e as idades de ruptura apresentam maior impacto nas resistências do concretos 

produzidos com estéril de nióbio. Os percentuais de influência da quantidade de 

cimento foram de aproximadamente 30 % (fck) e 40 % (fct), e para a variável idade os 

valores foram acima de 10 % (fck e fct). Estes resultados corroboram com as teorias 

presentes na literatura sobre da importância do consumo de cimento nos concretos e 

sobre alto ganho de resistências nas primeiras idades de cura. Os resultados também 

confirmam sobre os valores de correlação entre as variáveis preditoras e as 

resistências mecânicas encontradas nas análises estatísticas realizadas neste estudo 

sobre os concretos produzidos com estéril de nióbio.  

Na literatura o trabalho de Ziolkowski e Niedostatkiewicz (2019), também 

mostra que a quantidade de cimento tem maior percentual de impacto na predição da 

resistência de concretos, usando como ferramenta de predição modelos de RNA. Já 

no trabalho de Zhang, Li e Wang, (2020) usando os modelos de regressão de árvores 

a) 

b)

a) 
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DT, RF e GB para predição de concretos a variável idade apresenta maior fator de 

influência na resistência dos concretos preditos.  

 

4.3.2 Algoritmos de Aprendizagem Aplicados ao Data Set 2 

 

Os resultados obtidos para a predição dos concretos quanto sua resistência à 

compressão (fck) são apresentados a seguir. Na Tabela 14 estão expressos os valores 

máximos e mínimos obtidos na simulação do data set 2. A Figura 44 mostra os valores 

do coeficiente de terminação R² e a Figura 45 os valores obtidos para os erros de cada 

modelo.  

 

Tabela 14 – Resultados da predição dos concretos para o Data Set 2 

RESISTÊNCIAS VALORES TREINO R² TESTE R² MSE MAE RMSE 

fck 
Max 0,92 0,83 22,45 3,76 4,73 

Min 0,60 0,60 9,4 2,34 3,06 

fck - outlier 
Max 0,94 0,87 21,68 3,94 4,82 

Min 0,60 0,61 2,3 1,91 2,79 

Fonte: Autora (2021) 
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Figura 43– Coeficiente de determinação R² dos modelos na predição da resistência à 
compressão fck do Data Set 2 com e sem outlier 

 

Fonte: Autora, 2021 

 

Figura 44 – Erros RMSE, MAE e MSE dos modelos na predição da resistência à compressão fck 
com e sem outlier do Data Set 2 

   

Fonte: Autora, 2021 

 

Os resultados da predição das resistência dos concretos do data set 2 foram 

bem inferiores do que os valores encontrados para o data set 1. Isso se justifica devido 

a grade variação entre os valores do conjunto, além de grande aumento da quantidade 
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de variáveis preditoras usadas como dados de entrada (29 variáveis). Todos os 

modelos tiveram melhores resultados de acurácia e minimização dos erros com a 

exclusão dos outliers. Os melhores resultados de predição foram obtidos para os 

modelos RF, Gradient Boosting e XGBoosting usando o ajuste de hiperparâmetro, 

com R² de 86 % e 87 %. Já os modelos LASSO e SVM apresentaram o menor valor 

de acurácia de 61 % e 60 % e maiores erros de aproximadamente 22. Estes resultados 

mostram que os modelos Gradient Boosting e XGBoosting têm maior capacidade de 

generalização e precisão de predição para conjuntos de dados com uma grande 

quantidade de dados de entrada e maior quantidade de amostras (1517 – data set 2) 

do que com conjuntos com poucas amostras (128 – data set 1). Resultados 

semelhantes são encontrados nos trabalhos de Cui et al. (2021) e Nguyen-Sy et al., 

(2020), que apontam estes dois modelos como melhores métodos de predição da 

resistência de concretos do que os modelos SVM, RF, DT, RNA e RLM. Cui et al. 

(2021) também ressalta sobre eficácia do uso do XGBoosting usando algoritmos de 

ajuste de hiperparâmetros, para conjuntos de 600 amostras.  

A Figura 47 apresenta as variáveis que têm maior influência na predição da 

resistência mecânica dos dados dos concretos compilados na literatura. 

 

Figura 45 – Análise de influência das variáveis nos modelos treinados para o Data Set 2 

    

Fonte: Autora, 2021 
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As variáveis que tiveram maior influência na predição das resistências nos 

modelos foram as idades de ruptura com aproximadamente 35 % de impacto e a 

relação a/c com aproximadamente 30 % de impacto. Estes resultados também 

corroboram com as teorias presentes na literatura sobre a importância da quantidade 

de água nos concretos e sobre o alto ganho de resistências nas primeiras idades de 

cura. Os resultados também confirmam sobreas correlação encontradas entras as 

variáveis preditoras e as resistências mecânicas nas análises estatísticas. 

No trabalho de Nunez e Nehdi (2021) sobre o estudo da resistência mecânica 

e carbonatação de concretos produzidos com resíduo de construção e demolição 

(RCD) usando o algoritmo de Gradient Boosting, também aponta a relação a/c como 

a principal variável que impacta na predição da resistência de concretos, com uma 

porcentagem de 60 %.  

 

4.3.3 Algoritmos de Aprendizagem Aplicados ao Grupo A 

 

O grupo A é constituído com 697 amostras de concretos agrupados no intervalo 

de relação a/c de 0,45 a 0,54. Os dados de entrada usadas neste data set foram: tipos 

de agregados (basalto, calcário, diabásio, dolomito, estéril de nióbio, gnaisse, granito, 

granulito, micaxisto, seixo lavado, seixo misto, sienito e traquito), tipos de cimentos 

(CP IS 32, CP II E 32, CP II F 32, CP II F 40, CP II Z 32, CP III RS 40, CP IV 32 e CP 

V ARI), relação a/c, areia, brita e aditivo, totalizando 27 diferentes variáveis preditoras. 

Na Tabela 15 são expressos os valores máximos e mínimos obtidos na simulação 

deste conjunto de dados. A Figura 48 apresenta os valores do coeficiente de 

terminação R² e a Figura 49 os valores dos erros de cada modelo.  

 

Tabela 15 – Resultados da predição dos concretos para o grupo A  

RESISTÊNCIAS VALORES TREINO R² TESTE R² MSE MAE RMSE 

fck 
Max 0,92 0,84 26,18 4,03 5,11 

Min 0,60 0,57 9,81 2,23 3,13 

fck - outlier 
Max 0,92 0,83 22,45 3,76 4,73 

Min 0,60 0,60 9,39 2,37 3,06 

Fonte: Autora (2021) 
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Figura 46 – Coeficiente de determinação R² dos modelos na predição da resistência à 
compressão fck com e sem outlier do grupo A 

 

Fonte: Autora, 2021 

 

Figura 47 – Erros RMSE, MAE e MSE dos modelos na predição da resistência à compressão fck 
com e sem outlier do grupo A 

    

Fonte: Autora, 2021 

 

Os resultados obtidos na predição das resistência dos concretos do grupo A 

foram inferiores do que os valores encontrados para os data sets 1 e 2, variando entre 

57 % e 84 %. Alguns modelos apresentaram menores valores de acurácia após a 
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extração dos outliers no conjunto de dados (RNA, XGBoosting, Gradient Boosting, RF, 

DT e KNN). Entretanto, os valores encontrados para os erros foram menores do que 

com a presença dos outliers. Os modelos que apresentaram melhores resultados de 

acurácia na predição da resistência dos concretos foram Gradient Boosting (83 %) e 

XGBoosting (84 %). Vale ressaltar que uso do algoritmo de ajuste de hiperparâmetros 

não proporcionou melhoras na acurácia desses modelos. Os modelos que 

apresentaram menores valores de acurácia foram regressão LASSO (57 %) e SVM 

(60 %), maiores erros os modelos RNA e LASSO para o conjunto de dado normal, e 

LASSO e MQO para os conjuntos de dados sem outliers. Estes resultados indicam 

que os valores presentes neste grupo não apresentam uma boa amostragem para o 

ajuste dos modelos no estudo da resistência à compressão dos concretos compilados 

na literatura com os concretos produzidos com estéril.  

A Figura 51 apresenta as variáveis que têm maior influência na predição da 

resistência mecânica dos dados dos concretos do grupo A. 

 

Figura 48 – Análise de influência das variáveis nos modelos treinados para o grupo A 

    

Fonte: Autora (2021) 

 

As variáveis que apresentaram maior percentual de influência na predição das 

resistências nos modelos foram as idades de ruptura com valor acima de 30 % de 

impacto e o aditivo com aproximadamente 28 % de impacto. Estes resultados mostram 
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que tanto o tempo de maturação dos concretos, quanto o uso de aditivo na mistura, 

apresentam uma forte correlação positiva com a resistência à compressão dos 

concretos usados neste grupo. Conforme também observado no gráfico à direita da 

Figura 51.  

No trabalho de Nguyen-Sy et al. (2020) sobre o estudo da resistência mecânica 

de concretos produzidos com adição de cinzas, usando os algoritmos de Gradient 

Boosting e XGBoosting, também encontraram que as variáveis que possui maior 

percentual de influência na resistência mecânica foram a relação a/c, as idades dos 

concretos e o uso de aditivo superplastificante. O uso deste tipo de aditivo proporciona 

ao concreto uma alta dispersão entre agregados e cimento, e a redução da água na 

dosagem dos concretos, o que evidencia os altos valores encontrados resistência fck 

de até 65 MPa para uma relação a/c de 0,46, presentes nas amostras deste grupo A. 

 

4.3.4 Algoritmos de Aprendizagem Aplicados ao Grupo B 

 

O grupo B é constituído com 726 amostras de concretos agrupados no intervalo 

de relação a/c de 0,55 a 0,64. Os dados de entrada usadas neste data set foram: tipos 

de agregados (basalto, calcário, diabásio, dolomito, estéril de nióbio, gnaisse, granito, 

granulito, quartzo, seixo lavado, seixo misto, seixo rolado, sienito e traquito), tipos de 

cimentos (CP IS 32, CP II E 32, CP II F 32, CP II F 40, CP II Z 32, CP III RS 40, CP IV 

32 e CP V ARI), relação a/c, areia, brita e aditivo, totalizando 27 diferentes variáveis 

preditoras. Na Tabela 16 são expressos os valores máximos e mínimos obtidos na 

simulação deste conjunto de dados. A Figura 52 apresenta os valores do coeficiente 

de terminação R² e a Figura 53 os valores dos erros de cada modelo.  

 

Tabela 16 – Resultados da predição dos concretos para o grupo B  

RESISTÊNCIAS VALORES TREINO R² TESTE R² MSE MAE RMSE 

fck 
Max 0,95 0,88 15,62 2,99 3,95 

Min 0,60 0,59 4,41 1,41 2,1 

fck - outlier 
Max 0,93 0,88 13,08 3,03 3,77 

Min 0,62 0,58 4,46 1,43 2,11 

Fonte: Autora (2021) 
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Figura 49 – Coeficiente de determinação R² dos modelos na predição da resistência à 
compressão fck com e sem outlier do grupo B 

 

Fonte: Autora, 2021 

 

Figura 50– Erros RMSE, MAE e MSE dos modelos na predição da resistência à compressão fck 
com e sem outlier do grupo B 

   

Fonte: Autora, 2021 

 

Os resultados obtidos na predição das resistência dos concretos do grupo B 

foram semelhantes ao do grupo A, com valores de R² inferiores aos valores 

encontrados para os data sets 1 e 2, variando entre 58 % e 87 %. Analogamente ao 
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grupo A, neste grupo alguns modelos apresentaram menores valores de acurácia 

após a extração dos outliers no conjunto de dados (XGBoosting, Gradient Boosting, 

RF, DT, SVM e LASSO) e menores valores para os erros após a extração dos outliers 

no conjunto de dados. Os modelos que apresentaram melhores resultados de 

acurácia na predição da resistência dos concretos foram Gradient Boosting (87 %) e 

XGBoosting (88 %) usando o ajuste de hiperparâmetros. Os modelos que 

apresentaram menores valores de acurácia também foram a regressão LASSO         

(58 %) e SVM (62 %), os maiores erros observados foram para os modelos RNA e 

LASSO para o conjunto de dado normal, e SVM e RLM para os conjuntos de dados 

sem outliers. Assim como no grupo A, os resultados obtidos na simulação do grupo B 

não apresentam uma boa amostragem para o ajuste dos modelos no estudo da 

resistência à compressão dos concretos compilados na literatura com os concretos 

produzidos com estéril.  

A Figura 55 apresenta as variáveis que têm maior influência na predição da 

resistência mecânica dos dados dos concretos do grupo B. 

 

Figura 51 – Análise de influência das variáveis nos modelos treinados para o grupo B 

   

Fonte: Autora (2021) 

 

As variáveis que apresentaram maior percentual de influência na predição das 

resistências nos modelos foram as idades de ruptura com valor aproximado de 35 % 
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de impacto e o cimento CP II Z 32 com aproximadamente 13 % de impacto. Estes 

resultados mostram que tanto o tempo de maturação dos concretos, quanto o uso de 

cimento CP II Z 32 na mistura, apresentam correlações positiva com a resistência à 

compressão dos concretos usados neste grupo.  

 

4.3.5 Algoritmos de Aprendizagem Aplicados ao Grupo C 

 

O grupo B é constituído com 271 amostras de concretos agrupados no intervalo 

de relação a/c de 0,55 a 0,64. Os dados de entrada usadas neste data set foram: tipos 

de agregados (basalto, calcário, estéril de nióbio, gnaisse, granito, micaxisto, quartzo, 

e traquito), tipos de cimentos (CP II E 32, CP II F 32, CP II F 40, CP II Z 32, CP III 32, 

CP III RS 40, CP IV 32 e CP V ARI), relação a/c, areia, brita e aditivo, totalizando 21 

diferentes variáveis preditoras. Na Tabela 17 são expressos os valores máximos e 

mínimos obtidos na simulação deste conjunto de dados. A Figura 56 apresenta os 

valores do coeficiente de terminação R² e a Figura 57 os valores dos erros de cada 

modelo.  

 

Tabela 17 – Resultados da predição dos concretos para o grupo C  

RESISTÊNCIAS VALORES TREINO R² TESTE R² MSE MAE RMSE 

fck 
Max 0,98 0,93 11,07 2,51 3,32 

Min 0,65 0,63 1,96 0,78 1,4 

fck - outlier 
Max 0,98 0,93 10,18 2,54 3,19 

Min 0,68 0,65 1,92 0,77 1,39 

Fonte: Autora (2021) 
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Figura 52 – Coeficiente de determinação R² dos modelos na predição da resistência à 
compressão fck com e sem outlier do grupo C 

 

Fonte: Autora, 2021 

 

Figura 53 – Erros RMSE, MAE e MSE dos modelos na predição da resistência à compressão fck 
com e sem outlier do grupo C 

    

Fonte: Autora, 2021 

 

Dos três conjuntos agrupados do data set 2, o grupo C foi o que apresentou 

melhores valores de acurácia na predição de resistência dos concretos compilados na 

literatura versus os concretos produzidos com nióbio. A maioria dos modelos 
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apresentaram acurácia entre 72 % e 93 % de predição da resistência à compressão. 

Os modelos que apresentaram melhores valores de R² foram Gradient Boosting e 

XGBoosting de 93 %. Os modelos que apresentaram menores valores de acurácia 

também foram a regressão LASSO (65 %) e SVM (63 %), maiores erros observados 

foram para os as regressões SVM e LASSO para o conjunto de dado normal, e LASSO 

para os conjuntos de dados sem outliers. Nesse conjunto embora a maioria dos 

modelos tenham apresentado aumento nos valores do coeficiente de determinação 

R² com a extração dos outliers no conjunto de dados, ainda há modelos que 

apresentaram a diminuição do coeficiente R² (LASSO, KNN e AdaBoost). Neste grupo 

C vale ressaltar que foi obtido melhores valores de acurácia e erro, quando comparado 

também ao data set 2.  

A Figura 59 apresenta as variáveis que têm maior influência na predição da 

resistência mecânica dos dados dos concretos do grupo C. 

 

Figura 54 – Análise de influência das variáveis nos modelos treinados para o grupo C 

    

Fonte: Autora (2021) 

 

As variáveis que apresentaram maior percentual de influência na predição das 

resistências nos modelos foram as idades de ruptura com valor aproximado de 25 % 

de impacto e a areia com valor acima de 15 % de impacto. Estes resultados mostram 

que tanto o tempo de maturação dos concretos, quanto a quantidade de areia usada 
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na mistura, apresentam correlações positiva com a resistência à compressão dos 

concretos usados neste grupo.  

 

4.3.6 Análise dos Resíduos dos Modelos 

 

Os dois melhores resultados e modelos de predição da resistência dos 

concretos para cada conjunto de dados simulados são apresentados na Tabela 18.  

 

Tabela 18 – Melhores modelos de predição da resistência dos concretos 

DATA SETS ALGORITMOS R² MSE MAE RMSE 

Data set 1 - fck 
MQO 0,95 0,01 0,06 0,08 

RNA 0,94 1,55 1,10 1,24 

Data set 1 - fct 
Linear Múltipla 0,97 0,01 0,07 0,08 

Bayesiana 0,97 0,01 0,07 0,08 

Data set 2 
Gradient Boosting 2 0,87 7,80 1,91 2,79 

XGBoost 2 0,87 7,97 1,95 2,82 

Grupo A 
XGBoost 0,84 9,81 2,41 3,13 

Gradient Boosting 2 0,83 9,96 2,23 3,15 

Grupo B 
XGBoost 2 0,88 4,41 1,41 2,10 

Floresta Aleatória 0,87 4,80 1,46 2,19 

Grupo C 
Gradient Boosting 0,93 1,960 0,780 1,400 

XGBoost 0,93 1,990 0,790 1,410 

Fonte: Autora (2021) 

 

Os métodos de ML que apresentaram melhores resultados para o data set 1 

foram os modelos de RNA e regressão lineares (MQO, RLM e Bayesiana). Este 

resultado indica que os métodos lineares apresentam uma boa precisão para 

conjuntos de dados com poucas amostras. Além disso, conforme observado nas 

análise estatísticas, a normalidade das variáveis preditoras e de predição contribuem 

para uma melhor precisão na predição dos modelos na resistência mecânicas dos 

concretos produzidos com estéril de nióbio.  

Os melhores valores dos coeficientes de determinação de R² foram os métodos 

de Gradient Boosting, XGBoosting e Floresta Aleatória para os conjuntos de dados 

compilados da literatura. Notas - se que para conjunto com uma grande quantidade 
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de amostras esses métodos se destacam, ainda mais pela possibilidade de usar 

algoritmos de otimização de hiperparâmetros como o grid search. Comparando os 

métodos de erros, a métrica MAE foi o que apresentou menores valores do que MSE 

e RMSE. A seguir são apresentados os gráficos dos resíduos desses modelos.  

 

Figura 55 – Gráficos dos resíduos para a predição da resistência à compressão dos concretos 
do Data Set 1 

 

 

Fonte: Autora (2021) 
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Figura 56 – Gráficos dos resíduos para a predição da resistência à tração dos concretos do 
Data Set 2 

 

 

Fonte: Autora (2021) 
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Figura 57 – Gráficos dos resíduos para a predição da resistência à compressão dos concretos 
do Data Set 2 

 

 

Fonte: Autora (2021) 
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Figura 58 – Gráficos dos resíduos para a predição da resistência à compressão dos concretos 
do grupo A  

 

 

Fonte: Autora (2021) 
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Figura 59 - Gráficos dos resíduos para a predição da resistência à compressão dos concretos 
do grupo B  

 

 

Fonte: Autora (2021) 
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Figura 60 - Gráficos dos resíduos para a predição da resistência à compressão dos concretos 
do grupo C  

 

 

Fonte: Autora (2021) 

 

Analisando os histogramas dos resíduos dos modelos, percebe-se que os 

modelos que apresentam encurtamento da calda e assimetria à esquerda (data set 2) 
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ou achatamento da curva de distribuição normal (grupos A e B), exibiram menores 

valores de precisão da resistência mecânica dos concretos.  

Nos gráficos de probabilidade dos resíduos observa-se que apenas o modelo 

de XGBoosting do grupo A apresenta distribuição norma, todos os outros modelos não 

apresentam normalidade, o que reforça a falta de um ajuste de 100 % dos modelos 

na predição da resistência dos concretos estudados.  

Em relação aos gráficos de resíduos versus ordem e resíduos versus ajuste, a 

maioria das observações estão localizadas próxima da linha central. Entretanto nota-

se que em todos os gráficos de resíduos existem dados atípicos (outliers) que estão 

distantes da reta de ajuste central. Observa-se ainda que os valores observados não 

possui uma variação constante, o que também confirma a falta de um melhor ajuste 

dos modelos na predição da resistência mecânicas dos concretos estudados.  

 

4.4 Análise das Estimativas dos Modelos 

 

De modo geral, os conjuntos que apresentaram melhores resultados de 

acurácia dos modelos foi o data set 1 e o grupo C. Nota-se que estes dois grupos são 

compostos por menores quantidades de amostras do que os outros conjunto de 

dados, o que pode ter contribuído para os modelos exibirem uma melhor aproximação 

dos dados de saída observados.  

Em relação à determinação das resistências fck e fct no data set 1, tem-se que 

a resistência a tração apresentou maior acurácia (97 %) e valores próximos para os 

erros medidos. Analisando o desempenho dos grupos A, B e data set 2, percebe-se 

que a falta de ajuste dos modelos nestes conjuntos está associada a não normalidade 

dos dados, existência de outliers e ainda a grande variação dos valores dos dados 

adotados para compor estes conjuntos.  

Analisando os valores dos erros obtidos pelos métodos de ML, verificou-se que 

todos os conjuntos que apresentavam valores atípicos, teve uma minimização dos 

resultados com a extração dos outliers. Outra observação relevante sobre a exclusão 

dos outliers dos conjuntos, é a falta de ajuste para alguns modelos. Este fato pode ser 
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melhor compreendido através da análise dos resíduos, onde verifica-se que a não 

normalidade dos mesmos e a alta variação entre os valores preditos versus valores 

observados, fez com que não ocorresse uma melhora no ajuste de alguns modelos 

na simulação dos grupos A, B e C. 

Outro fato importante observado nos resultados obtidos em todos os conjuntos 

simulados, foi sobre a influência das variáveis na predição das resistências mecânicas 

dos concretos. Para os todos os conjuntos a variável idade foi o que exibiu maior 

contribuição média na predição dos modelos. Como citado anteriormente, a idade de 

maturação dos concretos apresenta um alto ganho de resistência mecânica nas 

primeiras idade de cura, podendo atingir até 80 % de sua resistência aos 7 dias e 

atingindo quase sua totalidade de resistência estimada aos 28 dias (CASTRO, 2017; 

FERNANDES; BITTENCOURT; HELENE, 2011).  

Nas análises estatísticas feitas para identificar a poder de correlação entre as 

variáveis de preditoras em função das resistências mecânicas, verificou-se que idade 

apresenta correlação nos dois data sets analisados. Nota-se também que outras 

variáveis que também exibiram correlação com as resistências mecânica dos 

concretos, também teve contribuição média na predição dos modelos (relação a/c, 

areia, aditivo e o cimento CP II Z 32). 

Em relação às técnicas de ML percebe-se que os modelos que exibiram 

melhores resultados para a acurácia e menores erros, para os data sets com uma 

grande quantidade de amostras foram os algoritmos Gradient Boosting e o XGBooting. 

Conforme apontado por diversos autores em trabalhos semelhantes sobre a predição 

de resistência de concretos, estes métodos ensembles apresentam maior capacidade 

de aprendizado e generalização quando comparados a outras técnicas de ML, como: 

RNA, SVM, RLM, MQO etc. Do mesmo modo verificou-se que o uso de algoritmos de 

ajustes de hiperparâmetros também proporcionam uma melhora nas precisão das 

predições de resistência dos concretos (AHMAD et al., 2021; CUI et al., 2021; ERDAL, 

2013; ERDAL; KARAKURT; NAMLI, 2013; NGUYEN et al., 2021a).  

Já para os data sets com menor quantidade de amostras, os modelos de 

regressão linear (RLM, MQO e Bayesiana) e RNA apresentaram bons resultados de 

predição, principalmente com o baixo valor de erro calculados por esses modelos.   
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5. CONCLUSÃO 

 

O trabalho proposto apresentou uma abordagem de uso de diferentes técnicas 

de Inteligência Artificial para a previsão da resistência mecânicas do concreto 

produzidos com estéril de nióbio. Quatorze técnicas de regressão de ML foram 

testadas para que fosse possível verificar a previsão das resistências fck e fct.  

Redes Neuronais Artificiais (RNA), Máquinas de Vetores Suporte (SVM), K-

vizinhos mais próximos (KNN), Árvores de Decisão (DT), Floresta Aleatória (RF), 

AdaBoost, Gradient Boosting, XGBoosting, Regressão Linear Múltipla (RLM), 

Regressão Polinomial, Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), Regressão Ridge, 

Regressão LASSO, Regressão Bayesiana, e ainda um algoritmo de ajuste de 

hiperparâmetros nos modelos de árvores (grid search) com a função de encontrar o 

melhor modelo de previsão possível, para a realização das predições.  

As resistências foram avaliadas a partir da métricas R², MAE, MSE e RMSE. 

Após a execução da abordagem proposta foram apresentados os melhores resultados 

para cada conjunto de dados testado e a influência de cada variável preditora na 

resistência mecânica dos concretos.  

Verificou-se que os modelos encontrados para cada método conseguem uma 

boa aproximação dos valores reais variando entre 83 % a 97 % de acurácia e valores 

de MAE (erro absoluto médio) variando 0,07 a 4,03. Os valores encontrados pelas 

métricas condizem com resultados de outros trabalhos encontrados na literatura que 

visam obter previsões de propriedades do concreto, mostrando que a proposta, 

apesar de aplicada em um base de dados diferente, conseguiu obter resultados 

satisfatórios na predição de resistência de concretos produzidos com estéril de nióbio. 

Os melhores modelos preditos foram para resistência à compressão e à tração 

do data set 1, composta apenas pelo dados dos concretos produzidos com estéril de 

nióbio. As técnicas de ML que melhor modelam o problema foram os métodos de RLM, 

RNA, MQO, RF, Gradient Boosting e XGBoosting. 

Além da previsão das resistências mecânicas dos concretos, foi possível 

determinar as variáveis que apresentam maior contribuição de predição testados 
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pelos modelos. No presente estudo as variáveis idade, relação a/c, aditivo e 

quantidades de cimento e areia exercem maior influência como variável de entrada e 

fator de predição das resistência dos concretos estudados.  

Nos conjunto de dados testados para a predição da resistência à compressão, 

o grupo C foi o que apresentou melhor resultado de acurácia. O que indica que alguns 

dos materiais presentes neste conjunto apresentam comportamento semelhante aos 

materiais usadas na dosagem dos concretos produzidos com estéril de nióbio. Logo 

os questionamentos levantados no início desta pesquisa foram respondidas, sobre a 

possibilidade de uso de técnicas de Inteligência Artificial para a predição da resistência 

mecânica de concretos produzido com materiais alternativos.  

Por fim, é importante reforçar que o presente estudo traz importantes 

contribuições científicas para a aplicação de técnicas computacionais no estudo de 

concretos, possibilitando minimizar os custos e tempo gasto num estudo experimental 

complexo, no qual é necessário realizar um extenso trabalho de produção e 

caracterização dos materiais, onde não se têm muito conhecimento. Do mesmo modo, 

esta pesquisa também traz contribuições social, ambiental e econômico, com o 

favorecimento de utilização de materiais que são descartados na cidade de Catalão, 

para serem comercializados visando suprir a demanda do setor da construção civil 

regional, além de minimizar os impactos ambientais gerado pelas empresas 

mineradoras. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Utilizar métodos combinados (Ensemble) visando um melhor desempenho de 

previsão da resistência mecânica dos concretos estudados. 

 Ampliar a base dados compilados da literatura com dados fornecidos por 

construtoras. 

 Utilizar outros tipos de composições do concreto produzido com estéril de nióbio 

que representem uma maior gama de tipos/classes de concreto, a fim de gerar 

modelos de regressão mais precisos.  

 Aplicar outros métodos de seleção de característica no processo de otimização de 

parâmetros para encontrar também as características mais relevantes dos 

materiais constituintes do concreto. 
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