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Resumo 

Os projetos de engenharia de obras, tais como barragens de terra, aterras para estradas e aterros de 

valas, requerem material de empréstimo compactado ao máximo peso volúmico seco.  

A determinação dos parâmetros de compactação de Proctor em laboratório é bastante morosa e 

dispendiosa quer em termos de esforço quer em termos financeiros. Neste trabalho foram desenvolvidos, 

usando técnicas de data mining (Redes Neuronais Artificiais e Máquinas de Vetores de Suporte) e 

regressões estatísticas, modelos de previsão do teor em água ótimo e do peso volúmico seco máximo 

tendo como base dados publicados na literatura e dados obtidos em ensaios realizados no âmbito deste 

trabalho. Para construir os modelos de previsão, foram utilizadas, como variáveis de entrada, 

propriedades índices do solo como os limites de consistência, percentagem de particulas finas inferiores 

a 0.075 mm e densidade das particulas. 

Comparando o desempenho das técnicas de data mining (DM) constatou-se que as Máquinas de Vetores 

de Suporte (MVS) tiveram uma melhor capacidade preditiva do que as Redes Neuronais Artificiais (RNA). 

Para além disso as MVS tiveram um melhor desempenho do que os modelos de regressão múltipla 

desenvolvidos. Sendo assim, admite-se que as MVS se constituam numa ferramenta útil de 

dimensionamento na fase preliminar ou em orçamentos de projetos.  

Palavras-chave: Compactação, Data mining, Redes Neuronais Artificiais, Máquinas de Vetores de 

Suporte, Regressões. 
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Abstract 

Engineering works projects, such as earth dams, embankments for roads and ditches landfills require 

loan material compressed to the maximum dry unit weight. 

The determination of Proctor compaction parameters in the laboratory is very time consuming and costly 

both in effort and financial terms. In this work, predicted models were developed using data mining (DM) 

techniques (Artificial Neural Networks and Support Vector Machines) and statistical regressions, to 

estimate the water moisture content and the maximum dry density of soils based on published data and 

data gathered from tests performed in this work. To build the predictive models, input variables, such as 

index soil properties like the consistency limits, the percentage of fine particles below 0.075 mm and 

density of the particles were used. 

Comparing the performance of data mining techniques it was found that the Support Vector Machines 

(SVM) had a better predictive capability than the Artificial Neural Networks (ANN). Furthermore, SVM 

performed better than the multiple regression models developed. Thus, it is assumed that the SVM 

constitute a useful sizing tool in the preliminary stage or in project budgeting. 

Keywords: Compaction, Data mining, Redes Artificial Neural Network, Support Vector Machines, 

Regressions. 
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Capítulo 1 
1 INTRODUÇÃO 

 

 Enquadramento do trabalho 

Os projetos de engenharia de obras, tais como barragens de terra, aterras para estradas e aterros de 

valas, requerem material de empréstimo compactado ao máximo peso volúmico seco.  

Embora a compactação seja uma técnica muito antiga, com a evolução do tempo e com a necessidade 

de obter melhores resultados esta técnica foi sendo aprimorada. Existem situações, tais como a 

compactação do material de enchimento do tardoz de uma estrutura de suporte, que não exigem 

elevados esforços de compactação, para evitar impulsos excessivos na estrutura de suporte. No entanto, 

a maioria das obras de engenharia exigem uma compactação elevada. Entre essas obras destacam-se 

os aterros para estradas que, ao longo do tempo, têm vindo a suportar um incremento significativo de 

tráfego bem como das cargas por eles transmitidas às estradas.  

A compactação requer o uso de equipamentos, tais como cilindros de pés de carneiro, cilindros de pneus, 

cilindros de rastos lisos e cilindros vibradores, sendo cada um usado em função do tipo de solo. Sendo 

assim, os cilindros de pés de carneiro são mais apropriados para solos argilosos, os cilindros de pneus 

para uma grande variedade de solos, os cilindros de rasto liso são mais indicados para matérias 

granulares e os cilindros vibradores para material granulares, tais como areias e cascalhos. 
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Os aterros são compactados por camadas e cada uma das camadas é sujeita ao respetivo controlo. Esse 

controlo requer a determinação do peso volúmico seco e do teor em água do solo compactado in situ. 

Esses valores são comparados com os valores do peso volúmico seco máximo (γd,máx) e o teor em água 

ótimo (wótm) determinados em laboratório com base em ensaios de Proctor, sendo verificado se esses 

valores cumprem os requisitos do caderno de encargos da obra. 

A determinação dos parâmetros de Proctor em laboratório é bastante morosa e dispendiosa quer em 

termos de esforço quer em termos financeiros. Por isso, pretende-se com o presente trabalho desenvolver 

modelos de previsão dos parâmetros de Proctor tendo como base dados publicados na literatura e dados 

obtidos em ensaios realizados no âmbito deste trabalho. 

Os modelos foram desenvolvidos com base em regressões múltiplas e técnicas de data mining. As 

regressões múltiplas permitiram estabelecer correlações entre vários parâmetros das propriedades dos 

solos, como os limites de consistência, percentagem de finos e densidade das particulas e os parâmetros 

de compactação (peso volúmico seco máximo e teor em água ótimo) do solo em análise. As técnicas de 

data mining permitiram desenvolver modelos para a previsão dos parâmetros de Proctor tendo como 

dados e entrada os mesmos que foram usados para as regressões múltiplas. 

Estas técnicas estão-se a tornar cada vez mais populares devido à sua capacidade excecional de 

descoberta de informação que não era possível usando os modelos matemáticos tradicionais, como as 

regressões. Sendo assim, a sua utilização tem-se estendido a diversas áreas, tais como o Marketing, 

para descobrir a preferência do consumidor e apresentar padrões de compra, a medicina, para identificar 

terapias médicas para diferentes doenças baseado no comportamento geral dos pacientes, a instituições 

governamentais para a descoberta de padrões para melhorar a coleta de taxas ou descobrir fraudes, a 

ciência, para descobrir padrões em estruturas moleculares, os bancos, para auxiliar ou identificar clientes 

com uma indevida utilização dos cartões de crédito e etc.  
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 Objetivos 

Com esta dissertação pretende-se desenvolver modelos robustos e sobretudo credíveis para estimar os 

parâmetros de compactação de um dado solo utilizando técnicas de data mining. Para tal foi construída 

uma base de dados baseada na literatura da especialidade à qual se juntaram os resultados de ensaios 

realizados no âmbito desta dissertação. Os ensaios foram realizados no Laboratório de Estruturas da 

Universidade do Minho (LEST) com todo o apoio e equipamentos necessários para a realização dos 

mesmos. 

Além disso, é feita uma análise estatística com regressões lineares múltiplas da base de dados 

construída, para obter correlações entre algumas das propriedades índices dos solos com os parâmetros 

de compactação dos mesmos. 

As técnicas de data mining (DM) usadas neste trabalho foram as Redes Neuronais Artificiais (RNA), e as 

Máquinas de Vetores de Suporte (MVSs). Neste trabalho são ainda comparados os resultados obtidos 

com estas duas técnicas entre si e com os resultados obtidos através dos modelos de regressão 

efetuados. 

Esta dissertação pretende incentivar o uso das técnicas de DM criando assim um elo fundamental entre 

a parte computacional e as capacidades e sensibilidade humana. Assim sendo, existe a espectativa de 

que a qualidade dos resultados possa incentivar o uso destas técnicas em mais aplicações no ramo da 

engenharia civil, nomeadamente no ramo da geotecnia. 

 

 Estrutura da dissertação 

O presente documento encontra-se estruturado em cinco capítulos principais, descrevendo-se de seguida 

o contexto de cada Capítulo. 

No primeiro capítulo são abordados os objetivos deste trabalho.  

No segundo capítulo é feita uma revisão bibliográfica contendo uma introdução onde são mencionadas 

várias aplicações das técnicas de DM no domínio da Engenharia Geotécnica e apresentado o estado da 

arte sobre a aplicação de técnicas de DM à previsão dos parâmetros de Proctor (wótm e γd,máx).  
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No terceiro capítulo são descritas de forma sucinta as principais técnicas de DM.  

No quarto capítulo são descritos os ensaios que foram realizados no laboratório, assim como os materiais 

e normas utilizados. Além disso, são apresentados os resultados obtidos nos ensaios. 

No quinto capítulo são desenvolvidos modelos baseados em regressões múltiplas e em técnicas de DM 

para prever o wótm e o γd,máx com base no limite de liquidez, limite de plasticidade, densidade das 

partículas e percentagem de finos. Na parte final deste capítulo é feita uma análise dos resultados 

obtidos. 

O sexto capítulo trata das conclusões e apresenta perspetivas de novos desenvolvimentos. 
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Capítulo 2 
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Introdução 

A aplicação de técnicas de DM tem vindo a aumentar no domínio da Geotecnia. Na literatura são 

publicados vários exemplos, tais como: a classificação das características do terreno em profundidade 

usando os dados medidos através do cone penetrómetro e aplicando árvores de decisão (AD), redes 

neuronais artificiais e máquinas de vetores de suporte (Bhattacharya and Solomatine 2005); a previsão 

da estabilidade de taludes com base em dados obtidos no terreno (Zhou et al., 2002; Souza, 2004; 

Sakellariou e Ferentinou, M., 2005); a identificação da rotura provável em massas rochosas baseada em 

RNA (Guo et al. 2003); classificação de rochas usando RNA (Millar e Hudson., 1994); a modelação do 

comportamento de deformabilidade de rochas usando RNA (Zhang et al., 1991); a previsão do 

assentamento máximo à superfície devido à construção de túneis em terreno mole usando RNA 

(Suwansawat and Einstein 2006); a previsão da resistência à compressão uniaxial de matérias de jet 

grouting usando RNA e SVM (Tinoco et al., 2011); a previsão do assentamento de fundações superficiais 

através de um novo modelo de programação genética e a comparação dos seus resultados com os 

obtidos através de métodos tradicionais comummente usados e modelos baseados nas RNA (Rezani e 

Javadi, 2007); a previsão do módulo de deformabilidade do maciço rochoso e do RMR (Rock Mass Rating) 

usando diversas técnicas de DM (RNA, RT, SVM e k-NN) (Martins e Miranda, 2012); a estimativa da 
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resistência à compressão uniaxial e o módulo de deformabilidade de rochas graníticas usando RNA e 

SVM (Martins et al., 2012). 

 

 Estado de arte sobre a aplicação de data mining na previsão de 

parâmetros de compactação 

Di Matteo et al. (2009) desenvolveram modelos de regressão rigorosos e precisos para estimar o wótm e 

a γd,máx. Para tal, usaram uma base de dados composta por trinta amostras de solos recolhidas no centro 

de Itália e quarenta e um solos descritos em vários artigos mencionados pelo autor. As variáveis usadas 

com mais significância para criar os seus modelos de regressão foram os Limites de Atterberg e a 

densidade das partículas. 

As regressões da previsão do wótm e do γd,máx, apresentadas pelo autor, estão referidas nas equações [2] 

e [3], respetivamente. 

 𝑤ó𝑡𝑚(𝑝) = −0.86 × 𝐿𝐿 + 3.04 ×
𝐿𝐿

𝐺𝑠
+ 2.2 [2] 

 γ d,máx(𝑝) = 40.316 × 𝑂𝑀𝐶𝑝
−0.295 × 𝑃𝐼0.032 − 2.4 [3] 

Em que: 

 LL – limite de liquidez; 

 PI – índice de plasticidade; 

 Gs – densidade das particulas do solo; 

 wótm(p) – teor em água ótimo previsto do solo; 

 γd,máx(p) – peso volúmico seca máxima previsto do solo. 

Também Günaydin (2009) criou modelos de regressões lineares simples e múltiplas e de redes neuronais 

artificiais para efetuar a estimativa dos parâmetros de compactação de solos utilizando como variáveis 

de entrada propriedades índices dos solos. As amostras de solo foram recolhidas em várias áreas de 

Nidge, na Turquia. Neste trabalho, os modelos de regressão e de redes neuronais artificiais para 
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estimativa dos parâmetros de compactação indicam que existem fortes correlações entre o wótm e a γd,máx 

com as propriedades dos solos. O autor referido apresentou modelos matemáticos de regressões lineares 

simples e múltiplas de previsão do wótm e a γd,máx do solo. 

Nas equações [4], [5] [6] e [7] estão referidas as análises de regressão linear simples das previsões do 

wótm e do γd,máx, obtidas pelo autor. 

 𝑤ó𝑡𝑚(𝑝) = 0.3802𝐿𝐿 + 2.4513 [4] 

 𝑤ó𝑡𝑚(𝑝) = 0.8442𝐿𝑃 + 0.1076 [5] 

 γ d,máx(𝑝) = −0.1008𝐿𝐿 + 21.16 [6] 

 γ d,máx(𝑝) = −0.2283𝐿𝑃 + 21.88 [7] 

Nas equações [8], [9] e [10] e [11]  estão referidas as análises de regressão linear múltipas das previsões 

efetuadas 

 𝑤ó𝑡𝑚(𝑝) = 0.323𝐿𝐿 + 0.157𝐿𝑃 [8] 

 𝑤ó𝑡𝑚(𝑝) = 0.667𝐹𝐺 + 0.584𝑆 + 0.597𝐺 − 3.348𝐺𝑠 + 0.250𝐿𝐿 + 0.125𝐿𝑃 [9] 

 γ d,máx(𝑝) = −0.078𝐿𝐿 − 0.062𝐿𝑃 [10] 

 
γ d,máx(𝑝) = −0.539𝐹𝐺 − 0.494𝑆 − 0.510𝐺 + 2.544𝐺𝑠 − 0.00584𝐿𝐿

− 0.006474𝐿𝑃 
[11] 

 

Em que: 

 FG – percentagem de particulas finas; 
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 G – percentagem de cascalho; 

 S – percentagem de areia; 

Alavi et al. (2010) desenvolveram modelos de redes neuronais artificiais (RNA) para estimar o γd,máx e o 

wótm de uma mistura de solos estabilizados. Usaram o modelo perceptron multicamada para construir 

modelos que relacionam os parâmetros de compactação com as propriedades do solo (tamanhos das 

partículas, plasticidade, retração linear, e o tipo e quantidade dos aditivos de estabilização. Para obter 

melhores resultados, os autores usaram cinco modelos de RNA distintos, usando várias combinações 

dos parâmetros de entrada.  

Realizaram também um estudo paramétrico para avaliar a sensibilidade do γd,máx e do wótm à variação 

dos parâmetros de entrada. 

Para criar tais modelos de previsão, estes autores usaram uma vasta base de dados de vários tipos de 

solos obtida da literatura. Os resultados dos modelos de previsão obtidos por Alavi et al. (2010) foram 

satisfatórios comparando com os resultados obtidos nos ensaios. Ainda assim, para consolidar tais 

valores, os estudos paramétricos realizados pelos autores estão de acordo com os resultados obtidos por 

investigadores. As variáveis de entrada que mais importância tiveram nestes modelos de previsão foram 

a textura, os limites de Atterberg (limite de liquidez e índice de plasticidade) e ainda a retração linear. A 

maior dificuldade encontrada pelo autor no desenvolvimento destes modelos foi a utilização de um 

número muito grande de variáveis a considerar porque a estabilização química dos solos é um problema 

complexo. 

Por outro lado Sinha e Wang. (2008) conceberam modelos de DM que relacionam a permeabilidade, 

wótm e γd,máx com as propriedades índices dos solos, Os modelos criados de redes neuronais artificiais 

foram desenvolvidos a partir de resultados de classificação, compactação e ensaios de permeabilidade 

dos solos e ainda de análises estatísticas. Foram preparados solos a partir de quatro componentes: 

bentonite, pó de calcário, areia e cascalho. Com estas quatro componentes forma constituídas 55 

misturas diferentes. Para os ensaios de compactação foram feitos ensaios de Proctor normal e ensaios 

com carga constante e carga variável para determinar os valores da permeabilidade dos solos. As redes 

neuronais artificiais usadas tiveram uma estrutura com três camadas com um algoritmo de 

retropropagação. Para além das redes neuronais, os autores, ainda desenvolveram, como foi referido 
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anteriormente, modelos matemáticos de regressões múltiplas de previsão, apresentados nas equações 

[12] e [13] 

 𝑤ó𝑡𝑚(𝑝) × 100 = 2614 + 12.7𝐿𝑃 − 95.0𝐹𝑚
2 − 88.1𝑙𝑜𝑔10

2 𝑈 [12] 

 
γ d,máx(𝑝)

𝛾𝑠
× 100 = 45.6 − 1.28𝐹𝑚𝑙𝑜𝑔10(𝐷10) − 4.64 × 10−2𝐹𝑚𝐿𝑃 + 1.43𝐹𝑚 [13] 

Em que: 

 Fm – módulo de finura; 

 𝛾𝑠 – Peso volúmico das partículas sólidas; 

 U – coeficiente de uniformidade do solo; 

 D10 – tamanho efetivo dos grãos; 

Neste trabalho, o autor referiu que a base de dados usada no modelo desenvolvido abrangeu 

consideravelmente uma ampla gama de fatores que podem influenciar o comportamento da 

compactação e da permeabilidade nos solos normalmente usados na prática da construção civil. 

Ahangar-Asr et al. (2011) desenvolveram modelos de regressões polinomiais evolutivas designadas por 

EPR (Evolutionary Polynomial Regression) para estimar os valores de permeabilidade (k), peso volúmico 

γd,máx e o wótm em função de algumas propriedades físicas do solo. Os modelos foram desenvolvidos com 

base nos resultados de ensaios de classificação, compactação e permeabilidade dos solos recolhidos em 

pesquisa bibliográfica pelo autor. Os ensaios realizados incluíram ensaios de Proctor normal, ensaios de 

permeabilidade com carga constante e variável em solos constituídos por quatro componentes, sendo 

elas a bentonite, pó calcário, areia e cascalho misturados em diferentes proporções. Os resultados 

obtidos das previsões do modelo EPR foram comparados com os de um modelo de redes neuronais, 

com uma equação de correlação obtida na literatura e com dados experimentais. A comparação dos 

resultados mostra que os modelos propostos são altamente precisos e robustos para estimar os valores 

de permeabilidade e as características de compactação dos solos. O autor refere ainda que os modelos 

são também capazes de representar o grau em que cada uma das variáveis de entrada contribui para 

afetar os parâmetros de compactação e permeabilidade dos solos. Uma característica interessante 
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destes modelos é que se pode obter mais do que um modelo para um problema complexo. Os melhores 

modelos são escolhidos com base no desempenho num conjunto de dados desconhecidos. O autor refere 

que uma das grandes vantagens da utilização das técnicas de DM é que à medida que se tornam mais 

dados disponíveis, podem-se juntar à base de dados formada inicialmente, melhorando assim a 

qualidade de previsão do modelo, bastando utilizar a nova base de dados e treinar o modelo. 

Blotz et al. (1998) utilizaram um método empírico para estimar os parâmetros de compactação das 

argilas. Foi usada uma base de dados com vinte e duas amostras de argila para desenvolver o modelo e 

mais cinco amostras para a sua validação. Uma variação do modelo utiliza o limite de liquidez e uma 

curva de compactação enquanto a outra usa apenas o limite de liquidez. Foram estabelecidas relações 

lineares entre o γd,máx e o logaritmo da energia de compactação e entre o wótm com o logaritmo da energia 

de compactação. Ambas as relações são funções do limite de liquidez. O modelo que emprega o limite 

de liquidez e a curva de compactação é ligeiramente mais preciso, apresentando assim erros menores.  

As regressões referidas pelos autores estão apresentadas nas equações [14] e [15]. 

 𝑊ó𝑡𝑚(𝑝) = (12.39 − 12.21 × 𝑙𝑜𝑔10(𝐿𝐿))𝑙𝑜𝑔10(𝐸) + 0.67 × 𝐿𝐿 + 9.21 [14] 

 γ d,máx(𝑝) = (2.27 × 𝑙𝑜𝑔10(𝐿𝐿) − 0.94)𝑙𝑜𝑔10(𝐸) − 0.16 × 𝐿𝐿 + 17.02 [15] 

Alavi et al. (2009) desenvolveram modelos de previsão dos parâmetros de compactação de solos 

estabilizados recorrendo a técnicas de DM. Para as redes neuronais artificiais, o autor utilizou o modelo 

RBF (Radial Basis Function-neural networks). Para ser capaz de relacionar os valores do γd,máx e o wótm 

estabilizado com as propriedades índices dos solos, como a análise granulométrica, limites de Atterberg, 

retração linear e o tipo e quantidade de aditivos, foram desenvolvidos dois modelos distintos. Um modelo 

foi para o γd,máx e o outro para o wótm e ainda foi realizado um estudo paramétrico a partir dos resultados 

obtidos para avaliar a sensibilidade de γd,máx e wótm devido à variação dos parâmetros de entrada que 

influenciam os modelos. Os autores utilizaram para o treino, validação e teste dos modelos de previsão 

uma base de dados de vários tipos de solos obtidos a partir de resultados de ensaios de estabilização de 

solos publicado anteriormente. A precisão dos modelos é satisfatória quando comparada com os 

resultados experimentais. Os resultados dos modelos RBF foram ainda comparados com os modelos 

existentes encontrados em bibliografia e o autor refere que os modelos por ele desenvolvidos são mais 
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precisos. Contudo os modelos RBF são uma abordagem muito promissora que pode ser utilizada para 

avaliar a relação entre diferentes caracteristicas entre dados de entrada e dados de saída para muitas 

obras de engenharia civil. 

Também Noor e Singh (2012) desenvolveram modelos empíricos para a determinação das propriedades 

de compactação em solos compactados através das propriedades índices dos solos, recorrendo à 

programação genética. Para os modelos de previsão foi usada uma base de dados de cento e seis tipos 

de solos diferentes recolhidos em diferentes projetos hídricos em várias regiões distintas da India. As 

amostras dos solos foram levadas para o laboratório onde se realizaram diferentes tipos de ensaios 

geotécnicos como análise granulométrica, limites de Atterberg, peso específico dos grãos e ensaios de 

Proctor. As regressões feitas foram comparadas com os valores determinados em laboratório e o 

resultado foi satisfatório. 

Os parâmetros de compactação para as amostras recolhidas também foram determinados utilizando os 

modelos disponíveis em bibliografia e indicam que o modelo desenvolvido pelos autores podem prever 

com maior precisão tais propriedades de compactação. 

 

Com base na programação genética estes autores obtiveram as equações [16] e [17]. 

 𝑤ó𝑡𝑚(𝑝) =
𝑃𝐼

𝐺𝑠
+ 3.4241823 + 0.4624983𝐿𝑃 − 𝐺𝑠 [16] 

 γ d,máx(𝑝) = −0.0890392 × 𝐿𝐿 + 19.046925 +
√𝐿𝑃 + 33.974626

𝐿𝑃 + 1.3710165
 [17] 

Igualmente Sivrikaya e Soycan (2010) criaram modelos de previsão dos parâmetros de compactação de 

solos finos recorrendo ao uso de Redes Neuronais Artificiais com base na energia de compactação usada. 

A rede desenvolvida utilizou o algoritmo de retropropagação feed-foward e uma base de dados obtida 

mediante o recurso a bibliografia incluindo ensaios de consistência, compactação Proctor simples e 

modificado. Foram desenvolvidos dois modelos de rede com variáveis de entrada distintas e treinados e 

testados com os dados previamente recolhidos. Estes autores afirmam que o teor em água ótimo tem 
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melhor correlação com o limite plástico e com a energia de compactação, enquanto que o γd,máx apresenta 

melhores correlações com o wótm e com a energia de compactação. Estes modelos são muito 

encorajadores para o caso de serem treinados e testados e dão previsões bastante fiáveis para ambos 

os parâmetros.  

Em suma, o autor incentiva à prática deste modelo para projetos em fase preliminar no caso de limitações 

de tempo. 

Najjar et al. (1996) desenvolveram modelos de previsão dos parâmetros de compactação utilizando redes 

neuronais artificiais. Estes modelos foram desenvolvidos a partir de uma base de dados retirada da 

bibliografia tendo como variáveis de entrada, parâmetros que são propriedades índices dos solos, como 

os limites de consistência, peso específico das partículas e composição do solo. Os autores referem que 

apenas foram usados ensaios de Proctor normal devido à falta de material publicado na literatura. 

Nagaoka et al. (2005) implementaram diversas redes neuronais artificiais do tipo perceptron 

multicamadas com o recurso a um algoritmo de retropropagação otimizado para estimar a densidade do 

solo a partir da resistência do solo à penetração, teor em água e teor em argila. Estes autores consideram 

três tipos de solos diferenciando-os com base nas suas percentagens de argila. Sendo assim, foram 

considerados solos com percentagens de argila inferiores a 30% (solo tipo 1), entre 30% a 50% de argila 

(solo tipo 2), e superiores a 50% (solo tipo 3). Relativamente às Redes Neuronais Artificiais, as análises 

realizadas mostram que se obtêm melhores resultados com uma rede com apenas uma camada 

escondida. Os autores referem ainda que a rede com que obtiveram melhores resultados foi uma rede 

formada por três variáveis de entrada, uma camada escondida com trinta neurónios e uma variável de 

saída, para um solo com teor em água entre 30% a 50% (solo tipo 2), contudo, esta rede forneceu 

resultados imprecisos para solos com teor em argila superiores a 50% (solo tipo 3).  

Basheer (2001) desenvolveu modelos matemáticos de regressão estatística e Redes Neuronais Artificiais 

para simular curvas de compactação de solos coesivos com base nas suas propriedades índices, como 

o teor em água, limites de consistência e densidade das particulas, e na energia de compactação usada. 

Um grande número de curvas de compactação pertencem a uma ampla variedade de solos finos que 

foram recolhidos da bibliografia.  
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O autor refere que os melhores resultados foram obtidos pela técnica de DM usada, apresentando um 

coeficiente de determinação (R2) superior aos modelos matemáticos de regressões efetuados pelo 

mesmo tanto para estimar o wótm como para estimar o γd,máx. 

Em suma, Basheer (2001) refere que os modelos de Redes Neuronais Artificias por ele desenvolvidos, 

para além de estimar a curva de compactação, podem ser usados como ferramentas úteis em fases de 

conceção preliminares e em estudos de viabilidade. 
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Capítulo 3 
3 DATA MINING 

 

 Introdução 

As técnicas de data mining são uma grande inovação no que toca às ciências da computação. De acordo 

com Navega (2002), estas técnicas têm vindo a ser desenvolvidas e melhoradas desde o seu apogeu, 

há cerca de cinquenta anos, a par das grandes evoluções informáticas. Como tal, estas têm-se tornado 

cada vez mais influentes no dia-a-dia, sendo um potente recurso para extrair informação e conhecimento, 

introduzindo assim novas perspetivas para as análises de dados. 

Hoje em dia, em vários domínios da atividade humana é gerado e armazenado um enorme volume de 

informação que é difícil ou mesmo impossível de analisar sem recorrer a técnicas de análise 

automatizadas. Com o recurso apenas a métodos tradicionais a análise dos enormes volumes de dados 

armazenados torna-se bastante difícil e o grau de complexidade aumenta de acordo com o aumento 

substancial da informação armazenada. 

As técnicas de prospeção de dados são aplicadas em sistemas de descoberta de conhecimento em bases 

de dados com o objetivo de extrair informações ocultas em grandes bases de dados, através da 

determinação de padrões, classificações e tendências existentes nessas bases. A prospeção de dados 

combina vários métodos e ferramentas de várias áreas, tornando-se assim um campo multidisciplinar.  
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Dias (2001) no seu relatório do projeto de ensino, referiu que apesar das técnicas de data mining 

constituírem uma grande ajuda à tomada de decisão, ainda não estão a ter a adesão esperada por parte 

das empresas devido a dificuldades encontradas. Além de que a afirmação fosse mencionada em 2001, 

estas dificuldades podem estar relacionadas com os seguintes fatores: falta de conhecimento da 

existência de técnicas de DM; complexidade na implementação e aplicação de uma dada técnica de DM; 

falta de ferramentas adequadas ao processo; alto custo das ferramentas de DM disponíveis no mercado; 

falta de parâmetros de referência na escolha da técnica e da ferramenta mais adequadas a cada 

problema a ser intervencionado.  

 

 Técnicas de data mining 

Harrison (1998) refere que não existe nenhuma técnica de DM que resolva todos os problemas de 

prospeção de dados. Portanto, existem diferentes métodos que servem para diferentes propósitos, com 

as suas vantagens e desvantagens associadas.  

Posto isto, os utilizadores devem compreender e familiarizar-se com as técnicas existentes para tornar o 

modelo mais eficiente. 

A seguir serão descritas algumas técnicas de data mining que são usadas no desenvolvimento de 

modelos de previsão. 

 

3.2.1 Árvores de Decisão 

A técnica de árvores de decisão (Quinlan, 1986) baseia-se na obtenção de regras a partir de exemplos. 

Como o próprio nome indica, uma árvore de decisão é um fluxograma com uma arquitetura semelhante 

a uma árvore. Em cada nó interno da árvore é estabelecido um teste baseado em atributos e em cada 

ramo é representado o resultado do teste e cada folha atribui uma classificação. A sua utilização 

recomenda o treino do método, utilizando-se várias amostras nos dados, até que se conheça as melhores 

regras para a segmentação do conjunto de dados. 
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Um dos maiores problemas na utilização deste método, como refere Cortês et al. (2002), é determinar 

a quantidade de ramos ou sub-árvores que será necessária gerar para o modelo. 

A título de exemplo é apresentada na Figura 1 uma árvore de decisão onde se pretende decidir se se vai 

praticar um dado desporto em função das condições climatéricas. 

 

Figura 1- Árvore de decisão para a prática de desporto (adaptado de Gama, J. (2002)) 

As árvores de decisão quando são usadas em problemas de regressão tomam a designação de árvores 

de regressão. 

 

3.2.2 Redes Neuronais Artificiais (RNA) 

As redes neuronais artificiais pretendem imitar, computacionalmente, o funcionamento do cérebro 

humano. Os neurónios artificiais estão ligados entre si de acordo com uma dada arquitetura e comunicam 

entre si através de sinais. Esses sinais são enviados através de ligações, tendo cada ligação um peso 

associado (𝑊𝑖,𝑗). Cada neurónio tem uma função de ativação que introduz uma componente não linear. 

Neste trabalho foi usada a função de ativação logística (1/(1+exp(-x)) e a arquitetura perceptron 

multicamada (Haykin, 1999; Cortez, 2010) com uma camada intermédia de NE nós escondidos sendo 
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a grelha de pesquisa dos nós escondidos {0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20}. Na Figura 2 está representada 

a configuração usada neste trabalho, contendo as variáveis de entrada como as propriedades índices dos 

solos mencionadas anteriormente. 

 

Figura 2 - Perceptrão Multicamada utilizado. 

 

3.2.3 Máquinas de Vetores de Suporte (MVSs) 

As Máquinas de Vectores de Suporte foram inicialmente desenvolvidas para problemas de classificação 

por Cortes and Vapnik (1995). 

As Máquinas de Vetores de Suporte promovem a transformação dos dados de entrada num grande 

espaço característico multi-dimensional. Neste processo são selecionados vetores de suporte à previsão 

(Cortes e Vapnik,1995; Cortez, 2010) como é mostrado na Figura 3. As MVS procuram o melhor 

hiperplano de separação linear, relativo a um conjunto de vetores de suporte, no espaço característico. 

A transformação dos dados é conseguida através da utilização dos métodos de Kernel que dependem da 

função kernel k(x,y) adotada. Neste trabalho foi adotada a função de kernel apresentada na equação [1]. 
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Figura 3 - Exemplo de uma transformação MVSs. 

 

 𝐾(𝑥, 𝑥′) = 𝑒(−𝑦‖𝑥−𝑥′‖
2

),   𝑦 > 0 [1] 

O desempenho da regressão é afetado pelo parâmetro de kernel, γ, um parâmetro de penalização, C, e 

a largura da zona insensível ε. Para limitar o espaço de pesquisa considerou-se C igual a 3 e foi usado 

um heuristica para ε(Cortez, 2010). Sendo assim, o espaço de pesquisa limitou-se aos valores de γ { 2-

15,2-13,2-11,2-9,2-7,2-6,2-5,2-4,2-3,2-2,2-1,20,21,22,23}. 

 

3.2.4 K-Vizinhos Próximos 

O método dos k-Vizinhos Próximos (k-VP) representa uma das mais simples e intuitivas técnicas no campo 

da discriminação estatística. Esta técnica consiste numa classificação não-paramétrica, onde uma nova 

observação é localizada dentro de uma classe, a partir do conjunto de aprendizagem que é contiguo com 

a nova observação, com respeito às medidas usadas (Martins e Marques, 2010). Baseia as previsões 

para uma determinada observação na pesagem das características das k observações que lhe são mais 

semelhantes (Hechenbichler e Schliep, 2004). A Figura 4 representa a técnica de k-vizinhos próximos 

onde se pretende prever um dado item com base nos 3 vizinhos mais próximos (Martins et al., 2008). 
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Figura 4 - Principio formal da técnica de k-Vizinhos próximos. 

 

3.2.5 Algoritmos genéticos 

De acordo com Cortês et al. (2002) estes algoritmos são de otimização e busca baseados nos 

mecanismos de seleção natural e genética. Os algoritmos genéticos trabalham com um conjunto de 

possíveis soluções simultaneamente, ao contrário dos algoritmos tradicionais que trabalham sobretudo 

de forma sequencial, avaliando assim a cada instante apenas uma possível solução, como refere Braga 

et al. (2000). 
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Capítulo 4 
4 ENSAIOS LABORATORIAIS E RESPETIVOS RESULTADOS 

 

 Introdução 

Neste capítulo são apresentados todos os ensaios laboratoriais que foram realizados para este trabalho 

bem como os diferentes tipos de solo usados. 

Os ensaios descritos foram realizados no LEST da UM com todos os equipamentos necessários às suas 

execuções. 

 

 Ensaio de compactação Proctor 

Permite a determinação experimental da relação entre o γd,máx e o wótm(p) para uma dada energia de 

compactação de um solo (LNEC E 197-1971).  

O ensaio consiste na compactação de várias amostras de um solo com diferentes teores em água, em 

moldes com volumes normalizados. Para tal, é utilizado um compactador manual ou mecânico, 

controlando assim a energia de compactação utilizada no ensaio, como podemos ver nas Figuras 5 e 6. 

No fim de cada processo de compactação, a massa e o volume presentes no molde são registados para 

posteriormente se resumir todo este trabalho num gráfico. Neste gráfico, correntemente com eixo das 

coordenadas a designar a percentagem do teor em água do solo e com o eixo das abcissas a peso 
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volúmico seco do mesmo, facilmente se consegue retirar o wótm que corresponde à baridade seca 

máxima. 

Assim quanto maior for a energia empregada para compactar um solo, maior será a densidade atingida, 

porém, o wótm será inferior. 

 

Figura 5 –Exemplo de um molde utilizado. 

 

 

Figura 6 - Exemplo de um pilão para o ensaio de Proctor. 
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 Limites de consistência 

Permitem avaliar a natureza de um solo e prever o seu comportamento. Este ensaio tem uma grande 

importância no que toca a solos finos (principalmente os solos argilosos), isto porque podem ter uma 

granulometria idêntica mas comportamentos totalmente distintos (função dos minerais constituintes da 

argila). 

Assim, definindo os teores em água que limitam os possíveis estados, sólido, plástico ou liquido, 

consegue-se obter o limite de liquidez e o limite de plasticidade (NP 143-1969). O limite de liquidez 

corresponde ao teor em água relativo à passagem do estado plástico para o estado líquido. Para a 

determinação deste parâmetro seguiu-se a norma NP-143-1969. Para tal, prepara-se devidamente os 

provetes de acordo com a norma. Cada provete tem teores em água diferentes. Assim, o material 

juntamente com água destilada formam uma massa homogénea e espessa que é colocada numa concha 

de Casagrande, como podemos ver na Figura 7 e com o auxílio de um riscador é aberto um sulco. Depois 

de um certo número de pancadas provenientes do aparelho, dependendo do seu teor em água, a mistura 

tem tendência a unir, e a partir daí regista-se o número de pancadas e retira-se uma pequena parcela da 

mistura no local onde se deu a união para ser pesada e posteriormente ser determinado o seu teor em 

água.  

 

Figura 7 - Concha de Casagrande. 
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O limite de plasticidade de um solo corresponde ao teor em água relativo à variação do estado plástico 

para o estado sólido. 

O ensaio descrito na cláusula 3, da norma anteriormente mencionada, consiste em rolar um provete 

suficientemente plástico e húmido, com o auxílio da mão numa placa de vidro até modelar um filamento 

cilíndrico com um diâmetro de cerca de 3mm, como podemos ver ilustrado nas Figuras 8 e 9. No 

momento em que o filamento se fissura é registado o teor em água que corresponde ao valor do seu 

limite de plasticidade. Na Figura 10 estão ilustrados os provetes dos limites de consistência formados. 

 

Figura 8 - Provetes húmidos para determinar limite de plasticidade. 

 

Figura 9 – Modelagem do filamento (limite de plasticidade). 
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Figura 10 - Provetes secos na estufa depois dos ensaios 

 

 Análise Granulométrica (via húmida) 

Permite determinar a percentagem de partículas de tamanhos padronizados presentes numa amostra 

de solo (LNEC E239-1970). Para conseguir padronizar tais tamanhos são utilizados diversos peneiros, 

com diferentes tamanhos de abertura da malha, colocados de cima para baixo por ordem decrescente 

de abertura. Segundo a norma E 239-1970, o solo é peneirado por via húmida. Neste trabalho, apenas 

interessou retirar as partículas com dimensões inferiores a 0.075 mm, correspondente ao peneiro nº 

200. Este ensaio tem uma grande importância no que toca à classificação de solos, isto porque, devido 

à separação das particulas finas e das particulas grossas, juntamente com o triângulo de classificação 

de solos, pode-se padronizar, de uma forma geral os solos existentes. 

 

 Densidade das partículas 

Permite determinar a densidade de uma amostra de solo. Depois de as amostras de solo e todos os 

equipamentos se encontrarem preparados e pesados segundo a norma NP-83, a pequena amostra de 

solo é colocada num picnómetro de vidro juntamente com água destilada e é levada a uma fonte de calor 

para agitar e retirar as bolhas de ar existentes, como podemos ver na Figura11. Depois disto, o 

picnómetro é cheio até à sua marca de aferição com água destilada e pesa-se novamente o conjunto. 
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Figura 11 - Picnómetros sob uma fonte de calor. 

 

 Resultado dos ensaios realizados 

Tal como foi referido anteriormente, todos os ensaios foram realizados no LEST da Universidade do Minho 

onde se seguiram as normas previamente referidas e tomaram-se as devidas precauções para a execução 

dos trabalhos. 

Neste trabalho, foram usados de dois tipos de solos argilosos e um solo residual granítico combinados 

em diferentes proporções de forma a originar cinco solos distintos. 

Um solo residual é um solo que tem a sua origem na decomposição da rocha mãe pela ação de agentes 

físicos e químicos permanecendo o este solo no local da rocha que lhe deu origem. Devido à existência 

de maciços graníticos na região do Minho, predominam nesta região os solos residuais graníticos. Por 

isso, foi usado neste trabalho um solo residual granítico da freguesia de Pencelo do concelho de 

Guimarães. Visto que a utilização do tradicional cimento Portland implicam custos ambientais e 

económicos que não se podem desprezar, foi realizado um estudo por Soares (2013) sobre o efeito da 

ativação alcalina no solo descrito, com o objetivo de melhorar as suas características e também a 

promover a sua utilização como um material menos poluente e economicamente viável. 
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 Os solos argilosos usados, um foi proveniente do concelho de Odemira e o outro foi originário do 

concelho de Coimbra. Sobre o solo argiloso de Odemira, foi feito um estudo para a adequabilidade deste 

solo na construção em taipa não estabilizada por Silva (2013). O autor refere ainda a importância da 

técnica de injeção de caldas de terra de forma a solucionar problemas como a fendilhação existente em 

grande parte do património construído em terra. 

No Quadro 1 são apresentadas as percentagens usadas de cada um dos solos nas misturas de forma a 

obter cada um dos novos solos. 

Quadro 1 – Misturas de solos usados em laboratório. 

Mistura Argila de Odemira Argila de Coimbra Solo Residual Granítico 

1 90% - 10% 

2 70% - 30% 

3 50% - 50% 

4 - 90% 10% 

5 - 70% 30% 

 

Os solos resultantes das misturas foram submetidos a uma análise granulométrica e a ensaios para 

determinar os limites de Atterberg (LL e LP), a densidade das partículas sólidas (Gs) e os parâmetros de 

Proctor (wótm e γd,máx). O presente trabalho restringiu-se ao ensaio de Proctor normal utilizando o molde 

pequeno com um volume de 950 mL. 

Nas Figuras 12 e 13 estão ilustrados os gráficos dos ensaios de compactação Proctor norma e dos 

ensaios dos limites de liquidez, respetivamente. 
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Figura 12 - Resultados dos ensaios de Proctor realizados para cada mistura. 
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Figura 13 - Resultados dos ensaios do limite de plasticidade realizados para cada mistura. 

 

Por sua vez, no Quadro 2 são apresentados todos os resultados obtidos. 
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Quadro 2 – Resultados obtidos em laboratório. 

 Proctor Normal  Limites de 

Atterberg 

  Percentagem 

de Finos 

(<0.075mm) 
wótm  γd,máx  LL  LP Gs  

Mistura (%)  (kN/m3)  (%)  (%)   (%) 

1 13,5  18,639  29  17 2,71  55,36 

2 13,15  18,443  29  19 2,7  48,08 

3 13,55  18,443  29,3  19 2,67  40,08 

4 13,1  18,5409  28  17 2,6  55,2 

5 13,41  18,639  27  19 2,6  47,6 
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Capítulo 5 
5 MODELOS DESENVOLVIDOS 

 

 Introdução 

Neste Capitulo são apresentados os modelos desenvolvidos, quer através de regressões, quer através de 

técnicas de data mining.  

Foi criada uma base de dados contendo 79 registos (linhas) contendo cada registo o limite de liquidez 

(LL), o limite de plasticidade (PL), a densidade das partículas sólidas (Gs), a percentagem de partículas 

com dimensões inferiores a 0,075 mm, o wopt e o γd,máx. Cinco desses registos foram obtidos através dos 

ensaios realizados no laboratório de estruturas do departamento de engenharia civil da Universidade do 

Minho, sendo os restantes registos obtidos das caraterísticas de 74 solos publicadas na literatura por 

Erzin et al. (2009), Jian-Hua (2009), Benson e Trast. (1995), Ahangar-Asr et al. (2011), Indraratna e 

Nutalaya (1991), Sridharan (2013), Razouki et al. (2011), Osinubi e Nwaiwu. (2005) e Abichou et al 

(1999). No Quadro 3 são apresentados as variações dos dados recolhidos. 
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Quadro 3 – Dados recolhidos na literatura 

 Proctor Normal  Limites de 

Atterberg 

  Percentagem 

de Finos 

(<0.075mm) 
wótm  γd,máx  LL  PL Gs  

Fonte (%)  (kN/m3)  (%)  (%)   (%) 

Erzin et al. (2009) 20,5-23,7  13-17  41-79  28-42 2,76-2,79  50-94 

Jian-Hua (2009) 12,3  18,44  37,5  28,7 2,6  27,6 

Benson e Trast. (1995) 8,6-24,1  15,4-20,1  24-70  12-32 2,68-2,9  52-94 

Ahangar-Asr et al. 

(2011) 

8-32,5  12,65-19,33  24-495  10-47 2,69-2,87  19-100 

Indraratna e Nutalaya 

(1991) 

12,6  18,345  39,1  23,2 2,67  16 

Sridharan (2013) 28,3  14,4  84  25,5 2,71  63 

Razouki et al. (2011) 13,5  17,5  29  17 2,47  73 

Osinubi and Nwaiwu. 

(2005) 

16,8-18,8  16,3-16,88  40-43  23-26 2,67-2,69  64-72 

Abichou et al. (1999) 1,25-15,5  16,2-18,27  18-29  1-8 2,51-2,73  10-16,4 

 

Inicialmente foram criados três modelos de regressão múltipla tanto para estimar o γd,máx como para 

estimar o wótm dos solos com o recurso à introdução de quatro variáveis de entrada. As variáveis de 

entrada são as propriedades índices dos solos tais como o limite de liquidez (LL), o limite de plasticidade 

(LP) a densidade das partículas (Gs) e a percentagem de partículas finas inferiores a 0,075 mm. Ao longo 

do desenvolvimento deste capítulo alguns modelos foram reduzidos para não ser necessário utilizar todas 

as variáveis de entrada ao utilizador dos mesmos. 
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No caso das regressões múltiplas foram usadas três bases de dados obtidas a partir dos 79 registos. A 

primeira base de dados, que está exposta no Anexo I.1, é composta por todos os registos, sendo o 

modelo de regressão resultante designado por modelo 1. Para os outros dois modelos de regressão 

foram consideradas as bases de dados usadas no treino e teste das técnicas de DM. Sendo assim, com 

os dados de treino (67 registos), que estão expostos no Anexo I.2, foi obtido o Modelo 2 e com os dados 

de teste (12 registos), que estão expostos no Anexo I.3, foi obtido o modelo 3. 

Para cada um dos modelos são determinados os parâmetros mais influentes e obtidos os coeficientes 

de determinação (R2) e o erro padrão da previsão (EPP) quer do γd,máx quer do wótm.  

Para as técnicas de DM foram usadas as Redes Neuronais Artificiais (RNA) e as Máquinas de Vetores de 

Suporte (MVS) sendo o seu desempenho avaliado através de medidas de erro e do coeficiente de 

correlação de Pearson (R). 

Para desenvolver os modelos de DM foi usada a biblioteca RMiner (Cortez, 2010) no ambiente R (R 

Development Core Team, 2010). Esta biblioteca apresenta um conjunto coerente de funções que facilita 

o uso dos algoritmos de DM nas tarefas de regressão e de classificação. 

O ambiente R é um conjunto integrado de programas para a manipulação de dados, cálculos e traçado 

de gráficos que também permite a análise estatística. Como é um software aberto permite o 

desenvolvimento de pacotes de software envolvendo métodos numéricos e/ou estatísticos com 

determinado fim. 

Para proceder a uma correta análise estatística e organização de dados, foi usado o programa de cálculo 

IBM SPSS Statistics 19.  

Os modelos obtidos através das regressões múltiplas e das técnicas de DM são comparados no final 

deste capítulo. 

 

 

 

 



Estimativa dos Parâmetros de Compactação de Solos Usando Técnicas de Data Mining 

 34 

 

 Regressões múltiplas – Determinação do peso volúmico seco máximo 

5.2.1 Modelo 1 

Como já foi referido anteriormente, este modelo foi desenvolvido com base em todos os registos extraídos 

da literatura aos quais foram adicionados os cinco registos obtidos com base nos ensaios laboratoriais 

realizados no âmbito deste trabalho. 

Com a análise estatística efetuada para este modelo para estimar o γd,máx do solo, de acordo com o 

Quadro 4, podemos concluir que todas as variáveis consideradas vão ter uma grande importância porque 

a sua significância é inferior a 0,05 (Guimarães e Cabral 1997). 

Quadro 4 – Análise estatística do modelo 1 para o γd,máx. 

Parâmetros Coeficientes Significância 

LL -0,003 0,009 

LP -0,043 0,020 

Gs 5,952 0,004 

% Finos -0,038 0,000 

Constante 4,318 0,407 

 

Assim, para o modelo 1, obtém-se a equação [18] apresentada. 

 γ d,máx(𝑝) = −0.003LL − 0.043LP + 5.952𝐺𝑠 − 0.038𝐹 + 4.318 [18] 

Em que: 

 LL – limite de liquidez; 

 LP – limite de plasticidade; 
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 F – percentagem de particulas finas inferiores a 0.075mm; 

 Gs – densidade das particulas do solo; 

 γd,máx(p) – peso volúmico seco máximo previsto do solo; 

Na Figura 14 está representado o gráfico de dispersão do γd,máx(p) versus γd,máx relativamente ao primeiro 

modelo. 

 

Figura 14 - Gráfico de dispersão do γd,máx(p) versus γd,máx. 

O erro padrão da previsão do γd,máx e o coeficiente de determinação do modelo proveniente da 

regressão efetuada são apresentados no Quadro 5. 

𝐸𝑃𝑃 = √
∑ (𝑦𝑖 − ŷ𝑖)2𝑁

𝑖=1

𝑁 − 2
 

Quadro 5 – Parâmetros de avaliação do modelo 1. 

R2 (%) EPP (%) 

67,2 6,38 

 

Analisando o Quadro 5, o modelo 1 apresenta um coeficiente de determinação (R2) moderado, o que 

significa que as variáveis independentes introduzidas, conseguem explicar, em média, 67% da variação 
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do γd,máx além de que, a percentagem do erro padrão da previsão (EPP) é baixa para o modelo criado, 

com cerca de 6.38%, o que significa que os valores observados do γd,máx dos solos estão a variar, em 

média, 6.38% em torno dos resultados previstos. 

 

5.2.2 Modelo 2 

Este modelo foi desenvolvido com a base de dados relativa aos dados de treino utilizada nos modelos de 

DM constituída por 67 registos de solos.  

O principal objetivo da criação deste modelo é comparar os resultados obtidos através das regressões 

matemáticas com os resultados obtidos através das técnicas de DM com a mesma base de dados. 

No Quadro 6 são apresentados os coeficientes do modelo de regressão bem como a significância de 

cada um dos parâmetros de entrada. Analisando o Quadro 6 conclui-se que todas as variáveis 

independentes presentes na regressão, à exceção do limite de plasticidade, com uma significância 

superior a 0,05, vão ter importância no desenvolvimento do modelo. 

Quadro 6 – Análise estatística do modelo 2 para estimar o γd,máx. 

Parâmetros Coeficientes Significância 

LL -0,004 0,008 

LP -0,039 0,058 

Gs 6,796 0,004 

% Finos -0,039 0,000 

Constante 2,025 0,726 

 

Com os coeficientes determinados, a equação [19] caracteriza o modelo 2 para prever o γd,máx. 



Capítulo 5 – Modelos Desenvolvidos 

 37 

 γ d,máx(𝑝) = −0.004LL − 0.039LP + 6.7962𝐺𝑠 − 0.039𝐹 + 2.025 [19] 

Na Figura 15 está presente o gráfico de dispersão do γd,máx(p) pelo modelo 2 versus γd,máx.  

 

Figura 15 - Gráfico de dispersão do γd,máx(p) pelo modelo 2 versus γd,máx. 

Para efetuar uma análise mais detalhada, no Quadro 7 são apresentados o erro padrão da previsão do 

γd,máx e o coeficiente de determinação do modelo proveniente da regressão efetuada. 

Quadro 7 – Parâmetros de avaliação do modelo 2. 

R2 (%) EPE (%) 

68,0 6,55 

 

De acordo com o Quadro 7, o modelo apresenta um coeficiente de determinação (R2) moderado, o que 

significa que as variáveis independentes introduzidas, conseguem explicar, em média, 68% da variação 

do γd,máx dos solo, além de que percentagem do erro padrão da previsão é baixa para o modelo criado, 

com cerca de 6.55%, o que significa que os valores observados do γd,máx dos solos estão a variar, em 

média, 6.55% em torno dos resultados previstos. 
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Uma vez que no modelo 2 apresentado o limite de plasticidade não apresenta uma importância 

significativa foi feito um ajustamento no modelo retirando o LP. 

Para esta versão reduzida do modelo 2 são apresentados no Quadro 8 os coeficientes dos parâmetros 

de entrada bem como a sua significância. 

Quadro 8 – Análise estatística do modelo 2 reduzido para prever o γd,máx do solo. 

Parâmetros Coeficientes Significância 

LL -0,006 0,000 

Gs 5,824 0,012 

% Finos -0,043 0,000 

Constante 4,226 0,466 

 

Assim, todas as variáveis independentes presentes na regressão, apresentam um parâmetro de 

significância inferior a 0,05, o que quer dizer, que todas elas vão ter importância no modelo desenvolvido. 

Com os coeficientes determinados, a equação [20] do modelo 2 reduzido para prever o γd,máx do solo é 

a seguinte: 

 γ d,máx(𝑝) = −0.006LL + 5.824𝐺𝑠 − 0.043𝐹 + 4.226 [20] 

Na Figura 16 está presente o gráfico de dispersão do γd,máx(p) obtido pelo modelo 2 reduzido versus o 

γd,máx. 
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Figura 16 - Gráfico de dispersão do γd,máx(p) versus γd,máx do modelo 2 reduzido. 

O erro padrão da previsão γd,máx e o coeficiente de determinação do modelo proveniente da regressão 

efetuada são apresentados no Quadro 9. 

Quadro 9 – Parâmetros de avaliação do modelo 2 reduzidodo. 

R2 (%) EPP (%) 

66,1 6,68 

 

Analisando o Quadro 9, o modelo apresenta um coeficiente de determinação (R2) moderado, o que 

significa que as variáveis independentes introduzidas, conseguem explicar, em média, 66% da variação 

do γd,máx dos solos, o que relativamente ao modelo 2 com todas as variáveis de entrada, não variou muito, 

apenas 2%. 

Contudo, a percentagem do erro padrão da previsão (EPP) aumentou um pouco para o modelo reduzido, 

ficando com cerca de 6.68%. Este modelo apenas trouxe uma única vantagem para os utilizadores que 

é a utilização de menos uma variável de entrada (LP). 
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5.2.3 Modelo 3 

Este modelo foi desenvolvido com a base de dados relativa aos dados de teste utilizada nos modelos de 

DM constituída por 12 registos de solos.  

O principal objetivo da criação deste modelo, tal como para o modelo 2, é comparar os resultados 

obtidos através das regressões matemáticas com os resultados obtidos através das técnicas de DM 

com a mesma base de dados. Os coeficientes dos parâmetros de entrada e o parâmetro de 

significância são apresentados no Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Análise estatística do modelo 3 para estimar o γd,máx. 

Parâmetros Coeficientes Significância 

LL 0,002 0,541 

LP -0,117 0,048 

Gs -4,223 0,488 

% Finos 0 0,996 

Constante 30,998 0,071 

 

De todas as variáveis independentes presentes na regressão, apenas o limite de plasticidade apresenta 

um parâmetro de significância inferior a 0,05, o que quer dizer, que esta variável vai ter importância no 

modelo desenvolvido. 

Os parâmetros de significância para o modelo 3, tiveram resultados fora do normal porque apenas se 

utilizaram 12 amostras de solo no seu desenvolvimento. 

Com os coeficientes determinados, a equação [21] caracteriza o modelo 3 para estimar o γd,máx. 
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 γ d,máx(𝑝) = 0.002LL − 0.117PL − 4.223𝐺𝑠 + 30.998 [21] 

Na Figura 17 está presente o gráfico de dispersão do γd,máx(p) pelo modelo 3 versus o γd,máx. 

 

Figura 17 - Gráfico de dispersão do γd,máx(p) versus o γd,máx do modelo 3. 

O erro padrão da previsão do γd,máx e o coeficiente de determinação do modelo proveniente da 

regressão efetuada são apresentados no Quadro 11. 

Quadro 11 – Parâmetros de avaliação do modelo 3. 

R2 (%) EPR (%) 

77,1 5,22 

 

Analisando o Quadro 11, o modelo apresenta um coeficiente de determinação (R2) elevado, o que 

significa que as variáveis independentes introduzidas, conseguem explicar, em média, 77.1% da variação 

do γd,máx, e obteve uma percentagem do erro padrão da previsão (EPP) baixa para o modelo criado, com 

cerca de 5.22%. O modelo referido, apresentou um maior coeficiente de determinação e um menor erro, 

contudo, a base de dados utilizada é a mais pequena. 
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 Regressões múltiplas – Previsão do teor em água ótimo 

5.3.1 Modelo 1 

A análise estatística efetuada para obter o modelo de regressão múltipla para estimar o wótm permitiu a 

obtenção dos coeficientes dos parâmetros de entrada e da respetiva significância apresentados no 

Quadro 13. Da análise do Quadro 13 podemos concluir que apenas o limite de plasticidade e a 

percentagem de partículas finas têm uma grande importância no modelo 1 porque o seu parâmetro de 

significância é inferior a 0,05. 

Quadro 13 – Análise estatística do modelo 1 para estimar o wótm do solo. 

Parâmetros Coeficientes Significância 

LL 0,003 0,598 

LP 0,217 0,003 

Gs -8,835 0,257 

% Finos 0,143 0,000 

Constante 28,016 0,161 

 

Assim, a equação [22] traduz o modelo 1. 

 𝑤ó𝑡𝑚(𝑝) = 0.003LL + 0.217LP − 8.835𝐺𝑠 + 0.143𝐹 + 28.016 [22] 

Na Figura 18 está presente o gráfico de dispersão do wótm(p) obtido pelo modelo 1 versus o wótm medido.  
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Figura 18 - Gráfico de dispersão do wótm(p) versus o wótm do modelo 1. 

O erro padrão da previsão do wótm e o coeficiente de determinação do modelo proveniente da regressão 

efetuada são apresentados no Quadro 14. 

Quadro 14 – Parâmetros de avaliação do modelo 1. 

R2 (%) EPR (%) 

67,6 21,66 

 

Analisando o Quadro 14, o modelo 1 apresenta um coeficiente de determinação (R2) moderado, o que 

significa que as variáveis independentes introduzidas conseguem explicar, em média, 67% da variação 

do wótm dos solos. Contudo, a percentagem do erro padrão da previsão (EPP) é muito elevada para o 

modelo criado, com cerca de 21.66%, o que significa que os valores observados do wótm dos solos estão 

a variar, em média, 21.66% em torno dos resultados previstos. 

Uma vez que no modelo 1 apenas o limite de plasticidade e a percentagem de partículas finas 

inferiores a 0.075 mm tinham uma grande importância foi efetuada uma outra regressão desprezando 

os outros parâmetros de entrada. 
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Para esta versão reduzida do modelo 1 foram obtidos os coeficientes dos parâmetros de entrada e o 

parâmetro de significância que são apresentados no Quadro 15. 

Quadro 15 – Análise estatística do modelo 1 reduzido para estimar o wótm(p). 

Parâmetros Coeficientes Significância 

LP 0,239 0,000 

% Finos 0,121 0,000 

Constante 5,250 0,000 

 

Assim, todas as variáveis independentes presentes na regressão apresentam um parâmetro de 

significância inferior a 0,05, o que quer dizer, que todas elas vão ter importância no modelo desenvolvido. 

Considerando os coeficientes apresentados no Quadro 15 a equação [23] traduz o modelo 1 reduzido 

para estimar o wótm do solo. 

 𝑤ó𝑡𝑚(𝑝) = 0.239LP + 0.121𝐹 + 5.250 [23] 

Na Figura 19 apresenta-se o gráfico de dispersão do wótm(p) pelo modelo 1 reduzido versus o wopt. 
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Figura 19 - Gráfico de dispersão do wótm(p) versus o wótm do modelo 1 reduzido. 

O erro padrão da previsão do wótm e o coeficiente de determinação do modelo proveniente da regressão 

efetuada são apresentados no Quadro 16. 

Quadro 16 – Parâmetros de avaliação do modelo 1 reduzido. 

R2 (%) EPR (%) 

66,9 21,63 

 

Analisando o Quadro 16, o modelo apresenta um coeficiente de determinação (R2) moderado, o que 

significa que as variáveis independentes introduzidas conseguem explicar, em média, 66.9% da variação 

do wótm dos solos, o que relativamente ao modelo 1 com todos os parâmetros de entrada, não variou 

muito. 

Contudo, a percentagem do erro padrão da previsão (EPP) para o modelo reduzido teve uma descida 

insignificante em relação ao modelo com todos os parâmetros de entrada. A vantagem deste modelo 

otimizado é que, com apenas duas variáveis de entrada (LP e percentagem de finos), consegue obter 

resultados semelhantes aos obtidos com as quatro variáveis de entrada (LL, LP, Gs e F). 
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5.3.2 Modelo 2 

Tal como foi dito anteriormente, para o modelo 2 da estimação do γd,máx, o principal objetivo da criação 

deste modelo é para comparar os resultados obtidos através das regressões matemáticas com os 

resultados obtidos através das técnicas de DM com a mesma base de dados. 

Com a análise estatística efetuada para este modelo, de acordo com o Quadro 17, conclui-se que apenas 

o limite de plasticidade e a percentagem de partículas finas inferiores a 0,075 mm apresentam um 

parâmetro de significância inferior a 0,05. 

Quadro 17 – Análise estatística do modelo 2 para prever o wótm. 

Parâmetros Coeficientes Significância 

LL 0,004 0,484 

PL 0,220 0,007 

Gs -11,922 0,180 

% Finos 0,145 0,000 

Constante 36,100 0,114 

 

Com os coeficientes dos parâmetros de entrada apresentados no Quadro 17 a equação [24] traduz o 

modelo 2 para a previsão o wótm do solo. 

 𝑤ó𝑡𝑚(𝑝) = 0.004LL + 0.220LP − 11.922𝐺𝑠 + 0.145𝐹 + 36.100 [24] 

Na Figura 20 está presente o gráfico de dispersão do wótm(p) com o modelo 2 versus o wótm. 
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Figura 20 - Gráfico de dispersão do wótm(p) versus o wótm do modelo 2. 

Para efetuar uma análise mais detalhada, o erro padrão da estimação do wótm e o coeficiente de 

determinação do modelo proveniente da regressão efetuada são apresentados no Quadro 18. 

Quadro 18 – Parâmetros de avaliação do modelo 2. 

R2 (%) EPR (%) 

67,8 22,45 

 

Analisando o Quadro 18, o modelo 2 apresenta um coeficiente de determinação (R2) moderado, o que 

significa que as variáveis independentes introduzidas conseguem explicar, em média, 67% da variação 

do wótm dos solos. Contudo, a percentagem do erro padrão da previsão (EPP) é muito elevada para o 

modelo criado, com cerca de 22,45%, o que significa que os valores observados do wótm dos solos estão 

a variar, em média, 22,45% em torno dos resultados previstos. 

Considerando que apenas o limite de plasticidade e a percentagem de particulas finas inferiores a 

0.075 mm têm importância neste modelo, foram considerados só estes parâmetros para obter um 

novo modelo. 
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Para este novo modelo, os coeficientes dos parâmetros de entrada e o parâmetro de significância são 

apresentados no Quadro 19. 

Quadro 19 – Análise estatística do modelo 2 reduzido para estimar o wopt. 

Parâmetros Coeficientes Significância 

LP 0,248 0,000 

% Finos 0,118 0,000 

Constante 5,346 0,000 

 

Assim, todas as variáveis independentes presentes na regressão apresentam um parâmetro de 

significância inferior a 0,05, o que quer dizer, que todas elas vão ter importância no modelo desenvolvido. 

Com os coeficientes determinados, a equação [25] traduz o modelo referido para estimar o wótm do solo 

com base no limite de plasticidade e na percentagem de finos. 

 𝑤ó𝑡𝑚(𝑝) = 0.248LP + 0.118𝐹 + 5.346 [25] 

Na Figura 21 está representado o gráfico de dispersão do wótm(p) pelo modelo 2 reduzido versus o wótm.  
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Figura 21 - Gráfico de dispersão do wótm(p) versus o wótm do modelo 2 reduzido. 

O erro padrão da previsão do wótm e o coeficiente de determinação do modelo proveniente da regressão 

efetuada são apresentados no Quadro 20. 

Quadro 20 – Parâmetros de avaliação do modelo 2 reduzido. 

R2 (%) EPR (%) 

66,4 22,56 

 

Analisando o Quadro 20, o modelo apresenta um coeficiente de determinação (R2) moderado, o que 

significa que as variáveis independentes introduzidas conseguem explicar, em média, 66,4% da variação 

do wótm, o que relativamente ao modelo com todos os parâmetros de entrada, não variou muito. 

Contudo, a percentagem do erro padrão da previsão (EPP) não aumentou significativamente em relação 

ao modelo que usou todos os parâmetros de entrada. A vantagem deste modelo, tal para os outros 

modelos reduzidos, para estimar o teor em água dos solos é que com apenas a utilização das variáveis 

relativas ao valor do limite de plasticidade (LP) e da percentagem de partículas finas inferiores a 0,075 

mm (F) conseguem-se obter resultados semelhantes aos obtidos com as quatro variáveis de entrada (LL, 

PL, Gs e F). 
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5.3.3 Modelo 3 

Com a análise estatística efetuada para este modelo para estimar o wótm do solo, de acordo com o Quadro 

21, conclui-se que todas as variáveis independentes presentes na regressão, à exceção do limite de 

plasticidade não apresentam um parâmetro de significância inferior a 0.05. 

Quadro 21 – Análise estatística do modelo 3 para estimar o wótm. 

Parâmetros Coeficientes Significância 

LL -0,019 0,118 

PL 0,388 0,026 

Gs 24,129 0,182 

% Finos 0,019 0,820 

Constante -56,489 0,212 

 

De todas as variáveis independentes presentes na regressão, apenas o limite de plasticidade apresenta 

um parâmetro de significância inferior a 0,05, o que quer dizer, que esta variável vai ter importância no 

modelo desenvolvido. 

Com os coeficientes determinados, a equação [26] caracteriza o modelo 3 para prever o wótm. 

 𝑤ó𝑡𝑚(𝑝) = −0.019LL + 0.388LP + 24.129𝐺𝑠 + 0.019𝐹 − 56.489 [26] 

Na Figura 22 está presente o gráfico de dispersão do wótm(p) pelo modelo 3 versus o wopt.  
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Figura 22 - Gráfico de dispersão do wótm(p) versus o wopt do modelo 3. 

O erro da estimação do peso volúmico seco máximo e o coeficiente de determinação do modelo 

proveniente da regressão efetuada são apresentados no Quadro 22. 

Quadro 22 – Parâmetros de avaliação do modelo 3. 

R2 (%) EPR (%) 

84,8 14,10 

 

Analisando o Quadro 22, o modelo apresenta um coeficiente de determinação (R2) elevado, o que 

significa que as variáveis independentes introduzidas, conseguem explicar, em média, 84,8% da variação 

do teor em água dos solos. Este modelo obteve a mais baixa percentagem do erro padrão da previsão 

(EPP) para estimar o wótm, com cerca de 14,094%. O modelo referido, apresentou o maior coeficiente de 

determinação e o menor erro, para a previsão do wótm. Contudo, a base de dados utilizada é a mais 

pequena. 
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 Modelos de data mining  

As Redes Neuronais Artificiais e as Máquinas Vetor de Suporte foram testadas na previsão do wótm(p) e do 

peso volúmico seco máximo sendo adotado um esquema de avaliação usando 10 execuções de uma 

validação cruzada 5-fold referida por Efron e Tibshirani (1993), onde os registos são divididos em 5 partes 

de igual tamanho. Sequencialmente, cada subconjunto é testado com o modelo ajustado com os registos 

sobrantes. O desempenho global é dado pelo valor médio das métricas nas 10 execuções. 

Para avaliar o desempenho das RNA e das MVS foram calculados o Desvio Absoluto Médio (DAM) 

(equação [27]), a Raiz do Erro Quadrático Médio (REQM) (equação [28]) e o coeficiente de correlação de 

Pearson (COR) (equação [29]). 

𝐷𝐴𝑀 =
1

𝑁
∑ |𝑦𝑖 − ŷ𝑖|

𝑁

𝑖=1
 [27] 

𝑅𝐸𝑄𝑀 = √
∑ (𝑦𝑖 − ŷ𝑖)2𝑁

𝑖=1

𝑁
 [28] 

𝑅 =
∑ (𝑦𝑖 − 𝑦�̅�)(ŷ𝑖 − ŷ�̅�)

𝑁
𝑖=1

√∑ (𝑦𝑖 − 𝑦�̅�)2𝑁
𝑖=1 ∑ (ŷ𝑖 − ŷ�̅�)

2𝑁
𝑖=1

 [29] 

 

Onde N designa o número de exemplos, yi o valor desejado, iŷ o valor estimado pelo modelo em causa,

iy a média dos valores desejados e iŷ  a média dos valores estimados. 

Como a base de dados era composta por 79 dados de solos, na fase de treino foram usados 67 registos 

enquanto na fase de teste foram usados 12 registos. 
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5.4.1 Estimativa do peso volúmico seco máximo 

As medidas de erro (DAM e REQM) e o coeficiente de correlação de Pearson (R) obtidos durante a fase 

de treino dos modelos e que permitem avaliar o desempenho das RNA e das MVS são apresentadas no 

Quadro 23. 

Como se pode observar, as MVS apresentam melhor desempenho do que as RNA, tendo as menores 

medidas de erro e o maior coeficiente de correlação.  

Quadro 23 – Medidas de desempenho obtidas na fase de treino para o peso volúmico seco máximo 

(γd,máx). 

 RNA MVS 

DAM 0,950 0,791 

REQM 1,232 0,992 

R 0,761 0,842 

 

Na Figura 23 é apresentada a relação entre os γd,máx estimados para os 67 casos da base de dados de 

treino e os γd,máx efetivamente medidos, para o modelo com melhor desempenho (MVS). Na Figura 24 é 

apresentada uma relação análoga para os 12 casos de teste.  
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Figura 23 - γd,máx medido versus γd,máx previstos usando os dados de treino e as MVSs. 

 

 

Figura 24 - γd,máx medido versus γd,máx previstos usando os dados de teste e as MVSs. 

Analisando as Figuras 23 e 24 é possível constatar que a mancha dos pontos se distribui em torno da 

linha a 45º. Como a temos uma grande base de dados, alguns dos pontos dos dados de treino encontram-

se um pouco afastados da linha a 45º. No entanto, conforme se pode constatar pela observação da 
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Figura 24, o modelo das MVS conduz a muito bons resultados com os dados de teste, isto porque os 

pontos dos dados de teste ficaram, na maior parte sob ou muito perto da linha a 45º. 

 

5.4.2 Estimativa do teor em água ótimo 

Em relação ao wótm as medidas de erro (DAM e EQM) e o coeficiente de correlação de Pearson (R) foram 

obtidos durante a fase de treino dos modelos, permitindo assim, avaliar o desempenho das Redes 

Neuronais Artificiais simultaneamente com as Máquinas de Vetores de Suporte apresentadas no Quadro 

24 

 

Quadro 24 – Medidas de desempenho obtidas na fase de treino para o wopt. 

 RNA MVS 

DAM 3,806 3,077 

REQM 4,804 3,972 

R 0,758 0,834 

 

Analisando o Quadro 24 constata-se que as Máquinas de Vetores de Suporte apresentam melhor 

desempenho do que as Redes Neuronais Artificiais, tendo as menores medidas de erro e o maior 

coeficiente de correlação. 

Na Figura 25 é apresentada a relação entre os wopt estimados para os 67 casos da base de dados de 

treino e os wopt efetivamente medidos, para o modelo com melhor desempenho (MVS). Na Figura 26 é 

apresentada uma relação análoga para os 12 casos de teste.  
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Figura 25 - wopt medido versus wopt previsto usando os dados de treino e as MVSs. 

 

 

Figura 26 - wopt medido versus wopt previsto usando os dados de teste e as MVSs. 
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Analisando as Figuras 25 e 26 é possível constatar que, com os dados de treino, há uma maior dispersão 

dos pontos em relação à linha a 45º do que com os dados de teste. No entanto, tal como na previsão do 

peso volúmico seco máximo, pode-se constatar pela observação da Figura 22, que o modelo das MVS 

conduz a muito bons resultados com os dados de teste. ~ 

 

5.4.3 Importância dos parâmetros de entrada 

Tal como nos modelos matemáticos efetuados, como as regressões, a ferramenta usada permite obter 

a importância das variáveis envolvidas no modelo de previsão determinada através do cálculo das 

variâncias. 

A importância das variáveis de entrada é quantificada através de uma análise de sensibilidade, como 

refere Kewley et al. (2000). Nessa análise é avaliada a resposta do modelo à variação dos parâmetros 

de entrada. Para avaliar a importância de um dado parâmetro faz-se variar o seu valor dentro da gama 

de valores que ele pode tomar ao mesmo tempo que se mantêm os valores médios de todos os outros 

parâmetros. Quando um parâmetro tem uma grande importância induz na saída do modelo uma alta 

variância. O contrário acontece para um parâmetro com pouca importância. 

No Quadro 25 são apresentadas as importâncias dessas variáveis na previsão dos pesos volúmicos secos 

máximos e dos teores em água ótimos.  

Quadro 25 – Importância das variáveis de entrada na estimativa do peso volúmico seco máximo e no 

wótm(p) (%.) 

 RNA MVS 

 γd, máx wopt γd, máx wopt 

LL 12,31 12,65 15,17 1,98 

LP 11,76 36,58 25,21 36,67 

Gs 31,21 23,91 6,40 21,07 

% Finos 44,72 28,86 53,22 40,28 
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Constata-se que a percentagem de finos assume a maior importância no modelo das Máquinas de 

Vetores de Suporte quer na avaliação do peso volúmico seco máximo quer na avaliação do wótm. Também 

no caso das Redes Neurais Artificiais a percentagem de finos é o parâmetro mais relevante na avaliação 

do peso volúmico seco máximo e o limite de liquidez é mais importante na avaliação do wótm.  

Numa relação análoga é feita uma avaliação dos parâmetros tendo em conta o seu parâmetro de 

significância para as regressões nos seus diversos modelos, à exceção dos modelos reduzidos que não 

contribuem com a entrada de todas as variáveis, quer na previsão do wótm quer na previsão do peso 

volúmico seco máximo. Os resultados estão apresentados no Quadro 26. 

Quadro 25 – Importância das variáveis de entrada na estimativa do γd,máx e no wótm (%.) 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3  

 γd, máx wopt γd, máx wopt γd, máx wopt 

LL 0,009 0,598 0,008 0,484 0,541 0,118 

LP 0,020 0,003 0,058 0,007 0,048 0,026 

Gs 0,004 0,257 0,004 0,180 0,488 0,182 

% Finos 0,000 0,000 0,000 0,000 0,996 0,820 

 

Analisando o Quadro 25, para a previsão do γd,máx a variável que mais influencia a sua variação é a 

percentagem de finos, tal como nas técnicas de DM aplicadas, contudo no modelo 3, devido à base de 

dados ser reduzida, o valor da percentagem de particulas finas não teve qualquer importância no modelo 

desenvolvido. 

Tal como aconteceu no peso volúmico seco máximo, na previsão do wótm a percentagem de finos obtém 

uma grande influência nos dois primeiros modelos, contudo, no terceiro modelo leva a valores 

insignificantes. Porém, o limite de plasticidade destaca-se em todos os modelos na previsão γd,máx, visto 

que nos modelos 1 e 2, a par da percentagem de particulas finas são os parâmetros que mais influenciam 
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o modelo e no modelo 3 é a variável de entrada com o melhor registo. Nas técnicas de DM na previsão 

do γd,máx, o limite de liquidez foi que obteve melhor resultado. 

 

 Análise dos resultados obtidos 

No que diz respeito à previsão do peso volúmico seco máximo o modelo de regressão que apresenta um 

erro menor e um coeficiente de determinação mais elevado é o modelo 3 com todos os parâmetros de 

entrada. Este modelo apresenta um coeficiente de determinação (R2) elevado, em que as variáveis de 

entrada introduzidas explicam, em média, cerca de 77% da variação do peso volúmico seco máximo e 

um erro de estimação baixo com cerca de 5,22%. Contudo, as MVSs desenvolvidas, tanto para a fase de 

treino como para a fase de teste obtém valores do coeficiente de determinação muito elevados, cerca de 

84% e 91%, respetivamente. Comparando os gráficos de dispersão, os valores obtidos através das MVSs 

são mais aproximados à reta ideal de 45º. Estes valores são, sem dúvida bastante superiores aos valores 

obtidos através das regressões múltiplas do Modelo 3. 

No que toca à previsão do wótm, os modelos de regressão apresentaram piores resultados do que na 

previsão do peso volúmico seco máximo, nunca apresentando um valor de erro de previsão inferior a 

14%. O melhor modelo de regressão foi igualmente o modelo 3 com todos os parâmetros de entrada, 

apresentando um coeficiente de determinação (R2) elevado, em que as variáveis de entrada introduzidas 

explicam, em média, cerca de 84.8% da variação do peso volúmico seco máximo. Contudo induz um 

erro de estimação de cerca de 14,1%. Por sua vez, as MVSs obtiveram melhores desempenhos do que 

as RNA, apresentando erros menores e coeficientes de correlação de Pearson superiores. O modelo 

desenvolvido através de MVSs, tanto com os dados de treino como com os dados de teste apresenta 

coeficiente de determinação bastante elevado. O valor de R2 com os dados de teste (cerca de 88%) é 

superior ao melhor valor obtido nas regressões múltiplas (84,8 %).  

Tanto os modelos desenvolvidos pelas regressões como as MVSs apresentam valores superiores com a 

base de dados relativa à fase de teste (apenas 12 registos). Contudo as MVSs apresentam melhores 

resultados em ambos os casos, quer com os dados de treino quer com os dados de teste. Nos modelos 

obtidos pelas regressões, à medida que a base de dados aumenta, o coeficiente de determinação, no 

geral, diminui e o erro aumenta. 
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No que diz respeito à importância das variáveis, como foi referido tal como nas técnicas de DM e nas 

regressões efetuadas, para a previsão de wótm, a percentagem de finos foi a que teve maior influência 

nos modelos. Contudo na previsão do γd,máx, para ambas as técnicas de DM, foi o limite de liquidez que 

apresentou maior relevância enquanto que nas regressões efetuadas foi o limite de plasticidade. 
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Capítulo 6 
6 CONCLUSÕES E PERSPETIVAS DE NOVOS DESENVOLVIMENTOS 

 

 Conclusões 

É importante mencionar que na pesquisa bibliográfica efetuada foi possível compreender, de certa forma, 

os principais problemas e vantagens da aplicação de DM a este tipo de trabalhos. A utilização destas 

técnicas é impulsionada por vários investigadores que tanto se preocupam em melhorar os resultados 

obtidos através de novas correlações de parâmetros ou através de um aumento substancial na base de 

dados para desenvolverem novos modelos ou também na mudança das técnicas de prospeção de dados 

usadas para arranjar novas soluções e aplicações na engenharia. 

Foram então recolhidos alguns estudos sobre a aplicação das técnicas de DM para estimar os parâmetros 

de compactação de solos em comparação com os modelos de regressão tradicionais. Estas técnicas de 

prospeção de dados apresentam resultados muito credíveis e com menos erros relativamente às 

regressões matemáticas, o que se torna um verdadeiro incentivo da sua prática. 

Neste âmbito, surge a necessidade comparar as técnicas de DM (RNA e MVSs) com as regressões 

matemáticas aplicadas a uma base de dados recolhida da bibliografia e com resultados laboratoriais 

efetuados no LEST da UM. Estas comparações foram feitas tanto para os dados de treino como para os 

dados de teste, e ainda para os melhores modelos de ambos os métodos de prospeção. 

Assim, foi fácil comparar as técnicas de data mining com os métodos tradicionais, e concluiu-se que, 

tanto com os dados de treino como com os dados de teste, as técnicas de DM conduziram a melhores 
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resultados do que as regressões múltiplas na estimativa do teor ótimo em água e do peso volúmico seco 

máximo.  

Os resultados obtidos mostram que é possível estimar os parâmetros de compactação com uma 

percentagem de erro aceitável, o que torna este trabalho bem-sucedido. Tal como os autores dos 

trabalhos realizados mencionados na revisão bibliográfica, estes modelos podem ser usados em fases 

preliminares de projetos da engenharia, ou para orçamentos em que não seja possível realizar, por algum 

motivo, uma prospeção geotécnica devida. 

 

 Desenvolvimentos futuros 

De acordo com todas as tarefas que foram cumpridas e nas observações que foram retiradas quer da 

revisão bibliográfica quer dos resultados obtidos, acerca da implementação das técnicas de DM, ao longo 

deste trabalho, é importante deixar algumas sugestões em relação a desenvolvimentos futuros da 

aplicação destas técnicas. Assim, sugerem-se as seguintes tarefas: 

 Alargar a base de dados usada quer através da realização de novos ensaios laboratoriais quer 

através de uma pesquisa bibliográfica mais exaustiva. Isso irá permitir a implementação de 

modelos mais robustos e credíveis; 

 Desenvolver modelos de DM para os parâmetros de Proctor modificado ou pesado; 

 Efetuar ensaios laboratoriais com outras energias de compactação, para além dos ensaios 

Proctor normal e pesado, de forma a poder implementar modelos que utilizem, para além dos 

parâmetros usados nesta dissertação, a energia de compactação do solo; 

 Desenvolver modelos de DM para estimar outros parâmetros importantes tais como a 

permeabilidade e o índice CBR dos solos; 
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Anexo I.1 – Base de dados total (79 amostras – modelos 1). 

Wotm 
(%) 

Ƴd,max 
(kN/m3) 

LL(%) LP(%) PI Gs F (%) 

20,5 17,00 41 28 13 2,79 50 

23,7 13,00 79 42 37 2,76 94 

12,3 18,44 37,5 28,7 8,8 2,6 27,6 

24,1 15,40 70 32 38 2,8 94 

18 17,30 49 23 26 2,7 94 

11,9 19,00 27 12 15 2,75 76 

18,1 17,40 35 16 19 2,8 89 

16 17,90 53 12 41 2,9 88 

21,4 16,20 67 21 46 2,8 94 

11,1 19,00 29 13 16 2,68 52 

13,5 17,50 37 17 20 2,78 81 

16,91 17,70 33 14 19 2,8 85 

15,09 17,70 31 13 18 2,8 74 

8,6 20,10 24 13 11 2,8 62 

19,8 16.00 43 17 26 2,78 89 

11,47 18,50 32 18 14 2,8 85 

28 12,72 495 46 449 2,76 100 

31 12,65 444 36 408 2,76 99 

29 13,36 351 36 315 2,76 98 

28 14,22 203 38 165 2,75 97 

28 14,31 84 31 53 2,87 98 

26 14,62 24 22 2 2,75 97 

13 18,38 136 25 111 2,69 19 

10 16,34 132 23 109 2,7 38 

20 15,87 94 26 68 2,73 58 

24 15,16 81 27 54 2,74 78 

28 14,46 222 38 184 2,74 78 

17 15,72 240 35 205 2,72 59 

13 17,60 277 29 248 2,71 39 

15 15,24 389 32 357 2,73 60 

27 14,22 362 42 320 2,74 79 

30 13,60 467 39 428 2,76 80 

10 18,78 75 15 60 2,69 19 

13,5 19,25 60 10 50 2,75 49 

17,5 17,60 50 10 40 2,72 59 

23,5 15,98 45 20 25 2,84 78 

27,5 15,48 50 25 25 2,86 88 

16 17,36 210 30 180 2,71 39 

20 16,89 175 35 140 2,73 59 

25 15,72 165 40 125 2,74 78 

29 14,96 162 47 115 2,84 89 

20 15,64 342 32 310 2,74 60 

28 14,70 330 40 290 2,74 79 

32,5 14,22 322 37 285 2,75 89 
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Wotm 
(%) 

Ƴd,max 
(kN/m3) 

LL(%) LP(%) PI Gs F (%) 

27 14,46 445 40 405 2,74 80 

30 13,99 435 40 395 2,75 89 

24 13,68 495 46 449 2,75 90 

22,5 16,50 24 22 2 2,86 78 

8 18,85 170 30 140 2,7 20 

12 19,33 140 25 115 2,71 39 

19,5 17,05 110 25 85 2,73 58 

26 15,87 110 40 70 2,74 78 

11,5 17,68 340 32 308 2,72 42 

20 16,81 300 40 260 2,72 60 

24 15,40 285 40 245 2,75 79 

18 15,87 455 40 415 2,74 61 

18 15,09 425 40 385 2,75 80 

30 14,46 495 46 449 2,75 81 

12,6 18,34 39,1 23,2 15,9 2,67 16 

28,3 14,4 84 25,5 59,5 2,71 63 

13,5 17,5 29 17 12 2,47 73 

18,8 16,7 41 23 17 2,67 66 

16,8 16,88 40 23 17 2,68 72 

18 16,3 43 26 17 2,69 64 

1,25 17,89 21 3 18 2,54 12,7 

10,8 17,96 18 1 17 2,53 14,3 

13 18,19 20 2 18 2,52 11,3 

12,2 17,3 27 8 19 2,56 12,1 

11,6 18,24 23 5 18 2,54 12,4 

12,7 17,9 20 3 17 2,61 10,2 

11,5 18,18 23 6 17 2,58 16,4 

11 18,27 21 3 18 2,54 13,2 

15,5 16,2 29 7 22 2,51 15 

15 16,9 27 7 20 2,51 14 

13,5 18,64 29 17 12 2,71 55,36 

13,15 18,44 29 19 10 2,7 48,08 

13,55 18,44 29,3 19 10,3 2,67 40,8 

13,1 18,54 28 17 11 2,6 55,2 

13,41 18,63 27 19 8 2,6 47,6 
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Anexo I.2 – Base de dados de treino (67 amostras – modelos 2). 

Wotm 
(%) 

Ƴd,max 
(kN/m3) 

LL(%) LP(%) PI Gs F (%) 

20,5 17 41 28 13 2,79 50 

23,7 13 79 42 37 2,76 94 

12,3 18,44 37,5 28,7 8,8 2,6 27,6 

24,1 15,4 70 32 38 2,8 94 

18 17,3 49 23 26 2,7 94 

11,9 19 27 12 15 2,75 76 

16 17,9 53 12 41 2,9 88 

21,4 16,2 67 21 46 2,8 94 

11,1 19 29 13 16 2,68 52 

13,5 17,5 37 17 20 2,78 81 

16,91 17,7 33 14 19 2,8 85 

8,6 20,1 24 13 11 2,8 62 

19,8 16 43 17 26 2,78 89 

11,47 18,5 32 18 14 2,8 85 

28 12,72 495 46 449 2,76 100 

31 12,65 444 36 408 2,76 99 

29 13,36 351 36 315 2,76 98 

28 14,22 203 38 165 2,75 97 

26 14,61 24 22 2 2,75 97 

13 18,38 136 25 111 2,69 19 

10 16,34 132 23 109 2,7 38 

20 15,87 94 26 68 2,73 58 

24 15,16 81 27 54 2,74 78 

28 14,45 222 38 184 2,74 78 

13 17,59 277 29 248 2,71 39 

15 15,24 389 32 357 2,73 60 

27 14,22 362 42 320 2,74 79 

30 13,60 467 39 428 2,76 80 

10 18,78 75 15 60 2,69 19 

17,5 17,60 50 10 40 2,72 59 

23,5 15,98 45 20 25 2,84 78 

27,5 15,48 50 25 25 2,86 88 

16 17,36 210 30 180 2,71 39 
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Wotm 
(%) 

Ƴd,max 
(kN/m3) 

LL(%) LP(%) PI Gs F (%) 

20 16,89 175 35 140 2,73 59 

29 14,96 162 47 115 2,84 89 

20 15,64 342 32 310 2,74 60 

28 14,70 330 40 290 2,74 79 

32,5 14,22 322 37 285 2,75 89 

27 14,46 445 40 405 2,74 80 

30 13,99 435 40 395 2,75 89 

24 13,68 495 46 449 2,75 90 

8 18,85 170 30 140 2,7 20 

12 19,33 140 25 115 2,71 39 

19,5 17,05 110 25 85 2,73 58 

26 15,87 110 40 70 2,74 78 

11,5 17,67 340 32 308 2,72 42 

20 16,81 300 40 260 2,72 60 

24 15,40 285 40 245 2,75 79 

18 15,09 425 40 385 2,75 80 

30 14,46 495 46 449 2,75 81 

12,6 18,34 39,1 23,2 15,9 2,67 16 

28,3 14,4 84 25,5 59,5 2,71 63 

13,5 17,5 29 17 12 2,47 73 

18,8 16,7 41 23 17 2,67 66 

16,8 16,88 40 23 17 2,68 72 

1,25 17,89 21 3 18 2,54 12,7 

10,8 17,96 18 1 17 2,53 14,3 

13 18,19 20 2 18 2,52 11,3 

12,2 17,3 27 8 19 2,56 12,1 

11,6 18,24 23 5 18 2,54 12,4 

12,7 17,9 20 3 17 2,61 10,2 

11 18,27 21 3 18 2,54 13,2 

15,5 16,2 29 7 22 2,51 15 

15 16,9 27 7 20 2,51 14 

13,5 18,64 29 17 12 2,71 55,36 

13,55 18,44 29,3 19 10,3 2,67 40,8 

13,41 18,64 27 19 8 2,6 47,6 
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Anexo I.3 – Base de dados de teste (12 amostras – modelos 3). 

Wotm 
(%) 

Ƴd,max 
(kN/m3) 

LL(%) LP(%) PI Gs F (%) 

18,1 17,4 35 16 19 2,8 89 

15,09 17,7 31 13 18 2,8 74 

28 14,30 84 31 53 2,87 98 

17 15,72 240 35 205 2,72 59 

13,5 19,25 60 10 50 2,75 49 

25 15,72 165 40 125 2,74 78 

22,5 16,50 24 22 2 2,86 78 

18 15,87 455 40 415 2,74 61 

18 16,3 43 26 17 2,69 64 

11,5 18,18 23 6 17 2,58 16,4 

13,15 18,44 29 19 10 2,7 48,08 

13,1 18,54 28 17 11 2,6 55,2 
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