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RESUMO 

 

A previsão de recalque em fundações profundas do tipo estacas hélice contínua, escavada e 

cravada metálica é o objeto principal desse estudo. O recalque é o deslocamento vertical para 

baixo que uma fundação apresenta quando submetida a um determinado carregamento. A 

estimativa dos recalques em fundações profundas pode ser feita utilizando-se diversas 

metodologias, dentre as quais os métodos numéricos e os teóricos. Diferentes variáveis 

influenciam os recalques ocorridos nas fundações profundas do tipo estaca destacando-se as 

características de resistência e deformabilidade dos materiais envolvidos, a estratigrafia do 

solo de fundação e a geometria do elemento estrutural de fundação, dentre outras, 

configurando-se, portanto, como um problema multi-variado e de grande complexidade. Uma 

alternativa para a estimativa mais realista dos recalques em fundações profundas consiste no 

emprego das redes neurais artificiais, que são modelos que trabalham analogamente ao 

cérebro humano que têm, recentemente, contribuído na resolução de problemas complexos em 

diversas áreas da Engenharia Civil. Nessa pesquisa foram utilizadas redes neurais 

multicamadas alimentadas adiante (perceptron multi-camadas) para o desenvolvimento de um 

modelo de previsão de recalques em estacas, a partir de um treinamento supervisionado, que 

utiliza o algoritmo de retropropagação do erro (error back propagation). Para o 

desenvolvimento do modelo foram coletados resultados de ensaios SPT e provas de carga 

estática, e com auxílio do programa QNET2000 foram treinados e validados vários modelos 

de redes neurais. Após as análises e comparações entre os resultados de diferentes 

configurações, constatou-se que as redes neurais artificiais foram capazes de entender o 

comportamento das fundações profundas do tipo hélice contínua, cravada metálica e escavada 

no que tange a influência das variáveis de entrada consideradas para a estimativa dos 

recalques. Além disto, constatou-se que os resultados obtidos pelo modelo desenvolvido 

permitem, dentre outras coisas, a definição das cargas de trabalho e cargas limites na estaca. 

A arquitetura desse modelo é formada por 6 nós na camada de entrada, 20 neurônios 

distribuídos em 3 camadas ocultas, e 1 neurônio na camada de saída, correspondente ao 

recalque medido para a estaca. O processo de alteração dos pesos sinápticos, na fase de 

validação do modelo, com 4 milhões de iterações resultou no maior coeficiente de correlação 

entre os recalques estimados e os recalques medidos, que foi de 0,89, o qual pode ser 

considerado satisfatório, em se tratando da previsão de um fenômeno complexo. 

 

Palavras-chave: Fundações Profundas, Recalques, Redes Neurais Artificiais. 
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ABSTRACT 

 

The settlement deep foundations preview of stakes continuous helix, metallic dug and stuck is 

the aim of this study. The settlement is a vertical down dislocation a foundation shows when 

it undergoes a determined charge. The settlements assessment in deep foundations can be 

done using several methods as, for instance, the numerical and the theoretical ones. Different 

variables influence the settlements occurred in foundations of the stake kind which can be 

detached, among them, the characteristics of resistance and deformation of the involved 

material, the stratigraphy of the foundation ground and the geometry of the foundation’s 

structural element manifesting, thus, a multi-diverse and high-complex problem. An 

alternative to a more realistic assessment of the settlements in deep foundations consists in the 

application of the artificial neural networks, models that work analogically in the human brain 

which have been recently contributing to the resolution of complex problems in different 

areas of Civil Engineering.  In this research, multi-marked neural networks were used, fed 

ahead (perceptron multi-layer) to develop a preview model of settlements in stakes, since a 

managed training which uses the error back propagation algorithm.  To the development of 

the model, SPT experiments and static charge tests’ results were collected and, with the help 

of QNET 2000 program, several neural network models were tested and validated. After the 

analysis and comparison of the different configurations’ results, it was verified that the 

artificial neural networks were able to understand the deep foundations behavior, continuous 

helix, metallic dug and stuck kind concerned to the influence of entrance variables considered 

to the settlements assessment.  Furthermore, the results obtained by the developed model 

allow, through other factors, the definition of work charges and limit charges on the stake.  

The architecture of this model is formed by 6 knots in the entrance layer, 20 neurons 

distributed in 3 hidden layers and 1 neuron in the exit layer, corresponding to the measured 

settlements to the stake. The change process of the synaptic heights, in the model’s validation 

stage, with 4 million iterations, resulted in the bigger correlation coefficient between the 

assessed and the measured settlements (0.89), which is satisfactory regarding the preview of a 

complex phenomenon. 

 

Key words:  Deep Foundation, Settlements, Artificial Neural Networks. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo apresenta a justificativa e motivação do problema a ser tratado nesta 

pesquisa, como também, descreve os objetivos geral e específicos, a metodologia empregada, 

e a divisão do trabalho. 

 

1.1 Justificativa 

 

As fundações profundas são elementos estruturais que transmitem ao solo as 

cargas que lhes são aplicadas. De acordo com a NBR 6122/2010, devem ser projetadas de 

modo que as deformações sejam aceitáveis quando submetidas às condições de trabalho, 

garantindo a segurança quanto à ruptura do solo e dos elementos estruturais. 

Anjos (2006) comenta que a maioria dos projetos de fundações profundas é feita 

avaliando apenas a capacidade de suporte das fundações por métodos empíricos ou semi-

empíricos, ou seja, ainda persiste a total indiferença quanto ao cálculo de recalques e a 

transferência de carga. Hachich et al. (1998) afirmam que os recalques da estaca de referência 

isolada sob condições de carga de trabalho são, em geral, desprezíveis, porém, caso se julgue 

conveniente, deve-se estimar esses recalques aplicando-se métodos teóricos ou empíricos.  

Apesar de negligenciados, ou desprezíveis, os recalque nas fundações profundas 

ocorrem, e a sua estimativa pode ser utilizada para a definição da carga de trabalho, em 

função do nível de deformação aceitável pela construção, assim como para a determinação da 

carga última, levando-se em consideração o aumento dos recalques com a aplicação dos 

carregamentos crescentes. 

A estimativa dos recalques em fundações profundas pode ser feita utilizando-se 

diferentes metodologias, dentre as quais podem ser citadas, os métodos numéricos e os 

métodos teóricos. Velloso e Lopes (2010) destacam os métodos teóricos de Poulos e Davis 

(1980) e Randolph e Wroth (1978) que são baseados na Teoria da Elasticidade, os métodos 

numéricos desenvolvidos por Aoki e Lopes (1975), dentre outros. Essas metodologias 

requerem o conhecimento de uma série de variáveis, como as características de 

deformabilidade dos materiais envolvidos, as características de resistência, a estratigrafia do 

solo, a geometria do elemento estrutural de fundação, dentre outros, caracterizando-se como 

um problema multi-variado e de grande complexidade. 

Uma das dificuldades na aplicação destes métodos é determinar os parâmetros de 

resistência e deformabilidade (módulo de elasticidade do solo e da estaca, módulo de 
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elasticidade cisalhante, ângulo de atrito e coeficiente de Poisson do solo), uma vez que para 

obtê-los é necessário realizar ensaios em laboratório ou utilizar correlações com resultados de 

ensaios de campo, como é o caso das correlações com o valor do NSPT, que embora seja uma 

das investigações geotécnicas mais executadas no Brasil, apresenta várias limitações que 

reduzem a confiabilidade dos resultados obtidos. 

A complexidade do fenômeno associada à dificuldade de obter os parâmetros de 

resistência e deformabilidade, e as limitações nas hipóteses dos métodos existentes para 

estimar recalques em fundações profundas conduzem a valores que, via de regra, não se 

confirmam. 

Diante de um problema complexo, multivariado e não-linear, a utilização de redes 

neurais artificiais pode ser uma alternativa viável para se estabelecer modelos que forneçam 

resultados satisfatórios. Nessa metodologia os modelos estão diretamente ligados ao tipo de 

algoritmo de aprendizagem usado na etapa de treinamento, como é o caso do perceptron de 

múltiplas camadas que utiliza o algoritmo de retropropagação do erro (Error Back 

Propagation). Esse tipo de rede neural artificial foi aplicado em diferentes trabalhos 

realizados na área de Engenharia Civil, uma vez que possui a capacidade de aprender tarefas 

complexas extraindo progressivamente as características mais significativas dos padrões de 

entrada. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O trabalho tem a finalidade de propor um modelo desenvolvido a partir do uso das 

redes neurais artificiais do tipo perceptron para previsão de recalques em fundações profundas 

isoladas, tendo como variáveis as informações adquiridas em relatórios de sondagens à 

percussão do tipo SPT e provas de cargas estáticas realizadas em estacas do tipo hélice 

contínua, cravada metálica e escavadas com diferentes diâmetros e comprimentos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Dentre os objetivos específicos dessa dissertação, estão: 

 Entender o comportamento das fundações profundas com relação aos 

recalques e o funcionamento das redes neurais artificiais; 
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 Definir as variáveis dos modelos testados que melhor representam o 

fenômeno físico dos recalques em fundações profundas, a partir da análise 

dos resultados obtidos nas fases de treinamento e validação; 

 Definir o modelo com melhor desempenho para prever recalques em 

fundações profundas do tipo hélice contínua, cravadas metálicas e 

escavadas; 

 Apresentar os valores dos pesos sinápticos e dos limiares, permitindo a 

implementação do modelo proposto em uma planilha de cálculo qualquer; 

 Determinar o intervalo de confiança para os valores calculados pelo modelo 

proposto para um nível de confiança de 95%; 

 Avaliar o comportamento de curvas carga-recalque elaboradas para os 

recalques calculados pelo modelo proposto e os recalques medidos em 

provas de carga estática; 

 Determinar a carga limite do sistema estaca-solo utilizando o modelo 

proposto, e comparar o resultado com valores obtidos via método de 

extrapolação de Van der Veen (1953) apud Vianna (2000). 

 

1.3 Metodologia 

 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica em diferentes fontes com a 

finalidade de compreender melhor o comportamento das fundações profundas (principalmente 

em estacas) com relação aos recalques, assim como descrever o funcionamento das redes 

neurais artificiais, uma vez que são os principais assuntos relacionados com o tema dessa 

dissertação. 

Posteriormente, foram coletadas as informações, em resultados de sondagem à 

percussão do tipo SPT e provas de cargas estáticas, usadas para a elaboração dos modelos 

baseados em redes neurais artificiais multicamadas alimentadas adiante (perceptron 

multicamadas), que solucionam os problemas através de um treinamento supervisionado 

utilizando algoritmo de retropropagação do erro (error back propagation), baseado na regra 

de aprendizagem por correção do erro. 

Esses modelos foram desenvolvidos com auxílio do programa QNET2000, em 

duas etapas distintas: treinamento e validação. Na etapa de treinamento os pesos sinápticos 

foram alterados, de forma a minimizar o erro. Na validação a resposta do neurônio é calculada 
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com os pesos sinápticos adquiridos durante o treinamento, porém utilizando variáveis 

desconhecidas pela rede neural artificial treinada. 

De posse dos resíduos (diferença entre o valor calculado e o valor medido) 

obtidos no programa QNET2000 para a etapa de validação do modelo que apresentou melhor 

desempenho, foi realizado o teste de aderência para conhecer a distribuição de probabilidade 

que melhor se adapta à distribuição desses resíduos, e com isso determinou-se o intervalo de 

confiança, tendo como finalidade avaliar a incerteza dos resultados obtidos para o modelo. 

 

1.4 Escopo 

 

A dissertação está dividida em cinco capítulos, organizados da seguinte forma: 

 Capítulo 1 – Introdução: contém a contextualização do tema, a justificativa 

da escolha desse tema, os objetivos, e o escopo da dissertação; 

 Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica: descreve o comportamento das 

fundações profundas e a teoria envolvida com redes neurais artificiais, uma 

vez que são os principais assuntos relacionados ao tema da dissertação;  

 Capítulo 3 – Desenvolvimento do Modelo: descreve cada um dos 

procedimentos realizados para o desenvolvimento do modelo;  

 Capítulo 4 – Resultados e Discussões: apresenta os resultados obtidos para 

os modelos desenvolvidos a partir de redes neurais artificiais, assim como 

relata as interpretações e os comentários feitos a partir deles;  

 Capítulo 5 – Conclusões: descreve as conclusões dessa pesquisa e apresenta 

algumas sugestões para futuros trabalhos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A finalidade desse capítulo é compreender o comportamento das fundações 

profundas (principalmente em estacas) quanto aos recalques e o mecanismo de transferência 

de carga, e apresentar a teoria envolvida na modelagem com redes neurais artificiais. O 

conteúdo apresentado será utilizado como embasamento teórico para realização do 

desenvolvimento do modelo proposto, e auxiliará nas conclusões dessa dissertação. 

Inicialmente são apresentados alguns conceitos sobre as fundações profundas, 

especialmente com relação à previsão de recalques, os principais tipos de fundações 

profundas dando ênfase às estacas, uma vez que é o tipo para a qual esta pesquisa foi 

desenvolvida, assim como as exigências para elaboração de projetos.  

Complementando esse assunto é feita a descrição do mecanismo de transferência 

de carga da estaca para o solo, proposto por Velloso e Lopes (2010), assim como das 

conclusões e as dificuldades encontradas por alguns autores que avaliaram recalques em 

fundações profundas utilizando, por exemplo, métodos de previsão baseados na Teoria da 

Elasticidade, acrescidas de alguns comentários relacionados às limitações existentes para 

aplicação desses métodos. 

Em seguida, são apresentados os principais conceitos e formulações sobre as redes 

neurais artificiais, com ênfase à rede neural do tipo perceptron de múltiplas camadas. 

Posteriormente, são relatadas algumas contribuições na área de Engenharia Civil que 

utilizaram as redes neurais artificiais como alternativa para solucionar diferentes problemas. 

Finalizando o capítulo, é feita as considerações parciais sobre a revisão bibliográfica 

realizada. 

  

2.1 Fundações Profundas 

 

2.1.1 Conceitos Gerais 

 

A NBR 6122/2010 define como fundação profunda (Figura 1) o elemento 

estrutural que transmite a carga ao terreno por uma das três maneiras: pela base, por sua 

superfície lateral ou por uma combinação das duas, e acrescenta que a sua base deve está 

assente a uma profundidade h superior ao dobro de sua menor dimensão B em planta, e no 

mínimo igual a 3,0m.  
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Decorrente dessa definição, a carga vertical P aplicada no topo da estaca (Figura 

1) pode ser calculada pela equação 1: 

 

           

 

(1)

Onde: 

RL: resistência do fuste, em kN; 

RP: resistência da base, em kN. 

 

Figura 1 – Mecanismo de funcionamento de uma fundação profunda 

 

Fonte: Amancio (2009) 

 

As fundações profundas são dividas pela NBR 6122/2010 em: estacas e tubulões, 

que apresenta as seguintes definições: 

a) Estaca: elemento executado com o auxílio de ferramentas e equipamentos sem 

que haja descida de operário em qualquer etapa do processo, podendo ser 

constituído de madeira, aço ou concreto, ou então pela combinação entre esses 

materiais; 

b) Tubulão: elemento com forma cilíndrica, em que pelo menos na sua fase final, 

ocorre descida do operário, podendo ser executado a céu aberto ou a ar 

comprimido, e ter ou não, a base alargada. 

Nível do terreno 

B 

P 

RP 

RL 

h > 2B 
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A Tabela 1 apresenta as categorias dos principais tipos de estacas executadas em 

território brasileiro. (VELLOSO e LOPES, 2010). 

 

Tabela 1 – Tipos de estacas 

Tipo de Execução Descrição 

De deslocamento 

Grande 

Madeira 

Pré-moldada de concreto 

Tubos de aço de ponta fechada 

Tipo Franki 

Microestacas injetadas 

Pequeno 

Perfis de aço 

Tubos de aço de ponta aberta (desde que não haja 

embuchamento na cravação) 

Estacas hélice especiais (“estacas hélice de deslocamento”) 

Sem deslocamento 

 Escavadas com revestimento metálico perdido que avança à 

frente da escavação 

Estaca raiz 

De substituição 

Escavadas sem revestimento ou com uso de lama 

Tipo Strauss 

Estacas hélice contínua em geral 

Fonte: Velloso e Lopes (2010) 

 

Terzaghi e Peck (1962) classificaram as estacas em função do mecanismo de 

transferência de carga ao solo, em três categorias: 

a) Estacas de atrito em solo de granulação grossa muito permeável: transmitem a 

maior parte da carga por atrito lateral. O processo de cravação dessas estacas, 

quando próximas umas das outras, reduz consideravelmente a porosidade e a 

compressibilidade do solo, dentro e em torno do grupo de estacas. Decorrente 

deste fato, as estacas desta categoria são, algumas vezes, chamadas estacas de 

compactação; 

b) Estacas de atrito em solo de granulação fina de baixa permeabilidade: transmitem 

sua carga ao solo por atrito lateral, porém não compactam o solo de maneira 

considerável, como a anterior, sendo conhecidas como estacas flutuantes; 

c) Estacas de ponta: transmitem a carga a uma camada firme situada a uma 

profundidade considerável abaixo da base da estrutura. 
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Atualmente, é disponibilizada no mercado uma variedade muito grande de estacas 

usadas para fundações. Hachich et al. (1998) enumerou alguns aspectos que auxiliam na 

escolha do tipo de estaca para determinada obra:  

a) Os esforços que atuam nas fundações: compressão, tração e flexão, quando 

ocorrer; 

b) Características do subsolo: argilas muito moles dificultam a execução de 

estacas de concreto moldada in loco; solos muitos resistentes (compactos ou 

com pedregulhos) dificultam ou mesmo impedem a cravação de estacas pré-

moldadas; os matacões dificultam ou impedem a execução de qualquer tipo de 

estaca; o nível de água elevado geralmente dificulta a execução de estacas de 

concreto moldadas in loco sem revestimento ou uso de lama; aterros em 

processo de adensamento sobre camadas moles, possibilitando a atuação do 

atrito negativo; 

c) Características do local da obra: acesso de equipamentos em terrenos 

acidentados; limitação de altura para instalação do equipamento; obras 

distantes dos grandes centros que oneram custo dos equipamentos; ocorrência 

de lâmina d’água; 

d) Características de construção vizinhas, principalmente quanto a: tipo e 

profundidade das fundações; existência de subsolo; sensibilidade a vibrações; 

danos já existentes. 

 

2.1.2 Recalques em Fundações Profundas  

 

De acordo com a NBR 6122/2010, um projeto de fundações deve atender aos 

seguintes requisitos básicos: deformações aceitáveis sob as condições de trabalho, e segurança 

adequada ao colapso do solo de fundação e dos elementos estruturais. Esses requisitos são 

atendidos através da verificação dos estados limites de utilização ou de serviço (ELS) tratados 

pela NBR 8681/2004 e dos estados limites últimos (ELU). 

Albuquerque et al. (2001) apud Nogueira (2004) afirma que a carga de trabalho 

depende dos recalques que a estrutura pode tolerar, e Sodré (1994) apud Nogueira (2004) 

ressalta que a estimativa de recalque é importante para a previsão do comportamento das 

fundações por estacas, pois os recalques, principalmente os diferenciais, podem prejudicar o 

bom desempenho da estrutura. 
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Anjos (2006) comenta que a maioria dos projetos de fundações profundas é feita 

avaliando apenas a capacidade de suporte das fundações por métodos empíricos ou semi-

empíricos, ou seja, ainda persiste a total indiferença quanto ao cálculo de recalques e 

consideração do mecanismo de transferência de carga. Hachich et al. (1998) afirmam que os 

recalques da estaca de referência isolada sob condições de carga de trabalho são, em geral, 

desprezíveis, porém, caso se julgue conveniente, deve-se estimar esses recalques aplicando-se 

métodos teóricos ou empíricos. 

Velloso e Lopes (2010) afirmam que toda fundação sofre deslocamentos verticais 

(recalques), horizontais e rotacionais em função das solicitações a que é submetida. Os 

mesmo autores acrescentam que esses deslocamentos dependem tanto da estratigrafia do solo 

como dos materiais que compõem essa fundação, ou seja, da interação solo-estrutura. 

Portanto, para entender essa interação é preciso estudar o mecanismo de transferência de 

carga da estaca para o solo, ilustrado na Figura 2, onde se apresentam os comportamentos 

idealizados de uma estaca (relativamente esbelta) submetida a diferentes cargas até a ruptura. 

 

Figura 2 – Comportamento de uma estaca esbelta: diagramas de (a) recalque; (b) atrito lateral; (c) carga versus 

profundidade, e curvas carga-recalque para (d) fuste, (e) base (f) topo da estaca. 

 

Fonte: Lopes (1979) apud Velloso e Lopes (2010). 
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As Figuras 2a, 2b e 2c relacionam recalque, carga por atrito lateral e carga 

aplicada, respectivamente versus profundidade. É importante considerar que inicialmente 

ocorre o encurtamento elástico da estaca, ou seja, para os primeiros carregamentos apenas o 

topo da estaca se desloca. 

As Figuras 2d, 2e e 2f mostram três curvas carga versus recalque, sendo a 

primeira para carga do fuste, a segunda para carga da base, e a terceira para uma composição 

das duas anteriores (carga aplicada no topo da estaca). No início do carregamento os recalques 

correspondentes à resistência do fuste são maiores do que para a resistência da base, isso 

implica que a mobilização do atrito lateral exige deslocamentos muito menores do que a 

resistência da base, ou seja, somente quando boa parcela do atrito lateral é mobilizada é que a 

resistência da ponta da estaca começa a ser mobilizada. 

Considerando uma estaca qualquer, de comprimento L, com a sua base distante C 

da superfície do indeslocável, representada na Figura 3a, uma carga vertical P aplicada no 

topo dessa estaca provocará dois tipos de deformações: (CINTRA e AOKI, 2010). 

a) O encurtamento elástico da própria estaca, como elemento estrutural submetido 

à compressão, equivalente ao recalque de igual magnitude do topo da estaca 

  , uma vez que a base é indeslocável; 

b) As deformações verticais de compressão do solo subjacentes à base da estaca, 

até o indeslocável, o que resulta um recalque    da base.  

Figura 3 – Parcelas de recalque da estaca 

 

Fonte: Cintra e Aoki (2010) 

 



23 

 

Consequentemente o comprimento L será reduzido para      e a distância C 

para     , conforme se observa na Figura 3b. Portanto, o topo da estaca sofrerá um 

recalque ρ, ou um deslocamento total, vertical para baixo, dado por: (CINTRA e AOKI, 

2010). 

 

         (2) 

 

Magalhães (2005) destaca em seu trabalho três tipos de métodos para estimar 

recalques em estacas isoladas: métodos de transferência de carga, métodos elásticos e os 

métodos numéricos. O mesmo autor comparou os recalques medidos em 202 provas de cargas 

estáticas pertencente ao banco de dados organizado por Alonso (2000a, 2002, 2004), assim 

como algumas provas de carga de Brasília-DF e Goiânia-GO, todas realizadas em estacas 

hélice contínua monitoradas, com os recalques estimados pelos métodos de Poulos e Davis 

(1980) e Randolph e Wroth (1978) apud Velloso e Lopes (2010), que são baseados na Teoria 

da Elasticidade. A partir disso, verificou que os métodos elásticos previam bem o recalque 

quando o valor de Nm (média do NSPT) está entre 10 e 30 golpes/30 cm, ou então previam 

recalques maiores do que os verificados nas provas de carga. 

Vianna (2000) analisou 34 provas de cargas estáticas executadas em estacas pré-

moldadas de concreto, cravadas em diferente locais da região de Curitiba. Dentre as 34 provas 

de carga, foram escolhidas 18 que apresentaram uma variação máxima de 10% (em módulo) 

nos valores da carga última de Van der Veen obtidos em dois estágios consecutivos. Foram 

estimados os recalques para três níveis de carregamento diferentes: a parcela de atrito lateral, 

a carga máxima do ensaio e o valor médio dos dois anteriores. Os recalques calculados ρ1 

foram comparados aos recalques medidos ρ2 e a relação ρ1/ρ2 foi calculada para cada um dos 

níveis de carregamento. Os recalques que mais se aproximaram do valor medido foram 

aqueles obtidos para a carga do atrito lateral, e apresentaram uma relação ρ1/ρ2 0,6% acima do 

valor unitário com o menor coeficiente de variação. 

A estimativa dos recalques em fundações profundas pode ser feita utilizando-se 

diferentes metodologias, dentre as quais podem ser citadas, os métodos numéricos e os 

métodos teóricos. Velloso e Lopes (2010) destacam os métodos teóricos de Poulos e Davis 

(1980) e Randolph e Wroth (1978) que são baseados na Teoria da Elasticidade, os métodos 

numéricos desenvolvidos por Aoki e Lopes (1975) dentre outros. Nas formulações desses 

métodos estão presentes diferentes variáveis relacionadas com: as características de 

deformabilidade dos materiais envolvidos, as características de resistência, a estratigrafia do 
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solo, a geometria do elemento estrutural de fundação. A obtenção dessas variáveis pode ser 

feita através de ensaios em laboratório ou utilizando-se correlações com resultados de ensaios 

de campo, como por exemplo, correlações com resultados do ensaio SPT, muito difundido na 

engenharia de fundações no Brasil. 

O ensaio de sondagem à percussão do tipo SPT, é um tipo de investigação 

geotécnica de baixo custo e simples execução, que permite conhecer a estratigrafia do terreno, 

coletar amostras, conhecer o nível do lençol freático e avaliar qualitativamente a consistência 

do solo. Porém, esse ensaio possui algumas imperfeições que acarretam uma grande 

variabilidade nos resultados, e consequentemente, estimar recalques em fundações profundas 

através dos métodos baseados na Teoria da Elasticidade utilizando correlações com o NSPT 

para adquirir as variáveis, poderá fornecer recalques diferentes daqueles obtidos nas provas de 

cargas realizadas em estacas.  

Anjos (2006) cita algumas hipóteses dos métodos baseados na Teoria da 

Elasticidade: admitem que o solo possa suportar igualmente esforços de compressão e tração; 

admitem o solo como semi-infinito, elástico, homogêneo e isotrópico; não são capazes de 

incluir efeitos de construção ou efeitos como o de tensões residuais em estacas cravadas; o 

módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson não são influenciados pela presença da 

fundação, dentre outros.  

Uma das consequências das hipóteses citadas por Anjos (2006) é que a curva 

carga-recalque para os valores calculados pelos métodos elásticos apresenta comportamento 

linear, tornando impossível detectar a carga limite da estaca que normalmente ocorre para 

elevados valores de recalque. Porém, esse mesmo autor comenta que as soluções obtidas, para 

cargas de trabalho, são geralmente suficientes uma vez que estas cargas apresentam-se no 

trecho elástico da curva carga-recalque. 

As limitações dos métodos de previsão de recalque baseados na Teoria da 

Elasticidade comentadas por Anjos (2006), as dificuldades encontradas por Magalhães (2005) 

para obter os parâmetros do solo e estimar recalques em estacas do tipo hélice contínua, os 

resultados de Vianna (2000), e as conclusões de outros trabalhos que abordam os recalques 

em fundações profundas, caracterizam a estimativa de recalques em fundações como um 

problema complexo, multivariado e não-linear, que pode ser resolvido com a utilização de 

uma ferramenta simples para a prática da engenharia de fundação, como é o caso das redes 

neurais artificiais. 
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2.2 Redes Neurais Artificiais 

 

Haykin (2001) define que uma rede neural é um processador maciçamente 

paralelamente distribuído e constituído por unidades de processamento simples, que têm a 

propensão natural para armazenar conhecimento experimental e torná-lo disponível para o 

uso. O mesmo autor acrescenta que ela se assemelha ao cérebro em dois aspectos: o 

conhecimento é adquirido a partir de um ambiente através de um processo de aprendizagem, e 

as forças de conexões entre neurônios, conhecidas como pesos sinápticos, são utilizadas para 

armazenar o conhecimento adquirido. 

Nunes (2003) afirma que as redes neurais artificiais são modelos matemáticos que 

se assemelham a estruturas neurais biológicas. A mesma autora acrescenta que o objetivo 

dessa ferramenta é fornecer subsídios para que o computador extraia características dos dados 

a partir de um conjunto de situações conhecidas e, desta forma, armazenar o conhecimento 

adquirido e aplicá-lo em situações reais. 

 

2.2.1 Neurônio Biológico 

 

Os neurônios biológicos são divididos em: corpo celular, dentritos e axônio 

(Figura 4a). Os dentritos têm a função de receber as informações, ou impulsos nervosos, 

oriundas de outros neurônios e conduzi-los até o corpo celular, onde essa informação é 

processada, e novos impulsos são gerados. Esses impulsos são transmitidos a outros neurônios 

através do axônio. O ponto de contato entre a terminação axônica de um neurônio e o dentrito 

de outro é denominada de sinapse (Figura 4b), que une funcionalmente vários neurônios 

formando as redes neurais biológicas. (BRAGA, 2007). 

 

Figura 4 – Representação do (a) neurônio biológico e (b) conexões entre neurônios – sinapse. 

 

Fonte: Ruffier et al. (1998) 
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Uma das funções básicas de um neurônio é combinar os sinais recebidos dos 

neurônios anteriores, conectados em grande parte aos dendritos. Caso a combinação dos sinais 

recebidos esteja acima do limiar de excitação do neurônio, um impulso elétrico é produzido e 

propagado através do axônio para os neurônios seguintes. (BRAGA, 2007). 

A Figura 5 ilustra o funcionamento do neurônio biológico. Os estímulos que 

chegam de outras células e são transmitidos via sinapses para os dendritos do neurônio 

(Entradas A, B, C, D, E, e F) fazem com que haja uma alteração do potencial de repouso da 

membrana do corpo celular. Dependendo do tipo de sinapse (excitatória ou inibitória) este 

potencial da membrana pode aumentar ou diminuir, afetando a atividade do corpo celular. 

Quando a contribuição dos estímulos que chegam ao neurônio, em intervalos de tempo 

diferentes, atinge um determinado limiar, se dá a produção do pulso elétrico, que se propaga 

pelo axônio até as células nervosas seguintes da rede neuronal. (KÓVACS, 2002). 

 

Figura 5 – Funcionamento do neurônio biológico 

 

Fonte: Araújo (2013)  

 

Desta forma observa-se que a atividade do neurônio biológico depende da 

ponderação das entradas feitas nas regiões sinápticas e do limiar próprio do neurônio. 
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2.2.2 Neurônio Artificial 

 

O neurônio artificial, de maneira análoga ao neurônio biológico, é a unidade 

fundamental de uma rede neural artificial. Com a finalidade de explicar o funcionamento 

desta unidade de processamento de informação, Haykin (2001) utilizou o modelo proposto 

por McCulloch e Pitts em 1943 (Figura 6).  

 

Figura 6 – Neurônio artificial proposto por McCulloch e Pitts em 1943 

 

   Fonte: Araújo (2013)  

 

Para o modelo de McCulloch e Pitts, Haykin (2001) identifica e descreve os 

seguintes elementos básicos: 

a) Conjunto de sinapses ou elos de conexão - armazenam o conhecimento que é 

modificado de acordo com o processo de aprendizagem da rede; 

b) Bias ou limiar bk - é semelhante ao limiar no neurônio biológico e tem a função 

de aumentar ou diminuir a entrada líquida da função de ativação; 

c) Combinador linear - representa a contribuição de todos os sinais de entrada 

ponderados pelos respectivos pesos sinápticos; 

d) Função de ativação - representa o sinal de saída (resposta do neurônio), e é 

aplicada ao combinador linear com a finalidade de restringir a amplitude de 

saída do neurônio. 

É importante salientar que a função de ativação pode ser quaisquer funções 

matemáticas, e essa escolha fica a critério do pesquisador, sendo as mais usuais: função 

limiar, linear por parte, sigmóide e tangente hiperbólica. (HAYKIN, 2001). 
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Com o intuito de simplificar o entendimento do fluxo de sinal, o modelo neuronal 

ilustrado na Figura 6 pode ser representado como um grafo de fluxo de sinal, conforme ilustra 

a Figura 7.  

 

Figura 7 – Representação do neurônio artificial através do grafo de fluxo 

 

Fonte: Araújo (2013) 

 

Um grafo de fluxo de sinal é formado por um conjunto de nós interligados por 

elos de ligações orientados. Um nó j tem um sinal nodal xj associado, e o elo orientado 

origina-se no nó j e termina no nó g.  

Em termos matemáticos, o neurônio k pode ser representado pelas seguintes 

equações: (HAYKIN, 2001). 

 

                   (3)

                              
 (4)

                                    
 (5) 

 

Onde: 

   : saída do combinador linear; 

   : campo local induzido; 

   : sinal de saída ou resposta do neurônio; 
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   : bias ou limiar; 

     : função de ativação do neurônio; 

                  : sinais de entrada; 

                       : vetor dos pesos sinápticos que ligam o neurônio k 

ao vetor de entrada    . 

 

Essa representação do neurônio permite, dentre outras coisas, transformar o bias 

num elo sináptico o que facilita o desenvolvimento da formulação referente ao algoritmo de 

ajuste dos pesos sinápticos. 

 

2.2.3 Arquiteturas da Rede 

 

A arquitetura de uma rede neural é a maneira como estão estruturados os 

neurônios na rede. Haykin (2001) afirma que as arquiteturas de rede neural estão diretamente 

ligadas ao tipo de algoritmo de aprendizagem usado para treinar a rede, nesse sentido o 

mesmo autor identifica três classes de arquiteturas fundamentalmente diferentes: redes 

alimentadas adiante com camada única, redes alimentas diretamente com múltiplas camadas e 

as redes recorrentes. 

A Figura 8 ilustra a arquitetura de uma rede neural alimenta diretamente com 

múltiplas camadas. Nela se observa uma camada de entrada composta por três nós conectados 

com uma camada de neurônios ocultos, por sua vez interligada à camada de neurônios que 

representam as saídas da rede. Vale ressaltar que todas as redes neurais artificiais testadas 

nesse trabalho para previsão de recalques em fundações profundas se enquadram nessa classe. 

 

Figura 8 – Rede alimentada diretamente com múltiplas camadas 

 

Fonte: Adaptado de Haykin (2001) 
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As redes neurais alimentadas diretamente com múltiplas camadas são redes 

estruturadas em forma de camadas, e em cada uma delas os neurônios estão ordenados 

sequencialmente. Nelas o fluxo da informação é feito da camada da entrada para a camada da 

saída, em outras palavras essa rede é estritamente do tipo alimentada adiante ou acíclica. 

(HAYKIN, 2001). 

O diferencial desse tipo de rede é a presença de uma ou mais camadas ocultas que 

possibilitam o aprendizado de tarefas mais complexas. A função dos neurônios da camada 

oculta é intervir entre a camada de entrada e a saída da rede de maneira útil, ou seja, a rede 

torne-se capaz de extrair estatísticas de ordem elevada de um determinado fenômeno, e esta 

habilidade dos neurônios ocultos é particularmente valiosa quando a complexidade do 

fenômeno estudado é elevada. (HAYKIN, 2001). 

 

2.2.4 Perceptron de Múltiplas Camadas 

 

O perceptron de múltiplas camadas é uma rede neural multicamada alimentada 

adiante que, conforme visto anteriormente é composta por três tipos de camadas: a camada de 

entrada, uma ou mais camadas intermediárias, também denominadas ocultas; e a camada de 

saída. Haykin (2001) apresenta três características distintas para o perceptron: 

a) O modelo de cada neurônio da rede inclui uma função de ativação não-linear e 

diferenciável em qualquer ponto, como por exemplo, a função logística; 

b) Contém uma ou mais camadas ocultas, que capacitam a rede a aprender tarefas 

complexas extraindo progressivamente as características mais significativas 

dos padrões de entrada; 

c) A rede exibe alto grau de conectividade, determinado pelas sinapses. 

Haykin (2001) afirma que a aprendizagem da rede neural artificial consiste na 

alteração dos pesos sinápticos wkj e limiares existentes bk, feita a partir da experiência 

conhecida sobre o fenômeno estudado. O mesmo autor representa essa experiência por um 

conjunto de dados, também designado de conjunto de treinamento, da seguinte maneira: 

 

                
   (6)

 

Onde: 

Π: conjuntos de dados de treinamento utilizados para modelagem de uma rede 

neural artificial; 
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N: número de entrada e saídas conhecidas no conjunto de dados de treinamento; 

    : conjunto de entradas para os N-exemplos existentes no conjunto de dados de 

treinamento; 

    : conjunto de saídas desejadas para os N-exemplos existentes no conjunto de 

dados de treinamento. 

Os perceptrons de múltiplas camadas são aplicados frequentemente para 

solucionar problemas complexos através de seu treinamento supervisionado, utilizando um 

algoritmo conhecido como Algoritmo de Retropropagação do Erro (Error Back Propagation), 

que baseado na regra de aprendizagem por correção do erro, foi desenvolvido por Rumelhart, 

Hinton e Williams em 1986. (HAYKIN, 2001). 

A aprendizagem por retropropagação do erro consiste em dois passos através de 

todas as camadas da rede: um passo pra frente, a propagação, e uma passo para trás, a 

retropropagação. No passo para frente, o padrão do vetor de entrada é aplicado aos nós 

sensoriais da camada de entrada, e se propaga camada por camada, com pesos sinápticos 

fixos, produzindo um conjunto de saída como resposta da rede neural. Durante o passo para 

trás, as respostas do conjunto de saída são comparadas as informações existentes no conjunto 

de treinamento, gerando-se um sinal de erro que se propaga desde a camada de saída até a 

camada de entrada, ajustando os pesos sinápticos com a finalidade de aproximar, no sentido 

estatístico, a resposta da rede neural da resposta desejada. (HAYKIN, 2001). 

A Figura 9 mostra o grafo de fluxo de sinal do neurônio j pertencente à camada de 

saída de uma rede neural do tipo perceptron. O sinal de erro do neurônio k é a diferença entre 

a resposta do neurônio       e o valor da saída desejada       para o i-ésimo exemplo do 

conjunto de treinamento, conforme a equação 7: (HAYKIN, 2001). 

 

                   (7)

 

Onde: 

      = sinal de erro do neurônio k, no exemplo i; 

      = saída desejada para o neurônio k, no exemplo i; 

      = sinal gerado pelo neurônio k, no exemplo i. 
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Figura 9 – Grafo de fluxo para o neurônio j pertencente à camada de saída. 

 

Fonte: Araújo (2013) 

 

Para o perceptron múltiplas camadas, o desempenho da rede no conjunto de 

treinamento pode ser avaliado pelo erro quadrático instantâneo (função de custo) definido por 

Haykin (2001) como: 

 

     
 

 
   

    

   

 
 (8)

 

Onde: 

c = conjunto de todos os neurônios da camada de saída no exemplo i do conjunto 

de treinamento. 

 

Outra forma de avaliar o desempenho é considerar todo o conjunto de 

treinamento, no qual os pesos sinápticos são fixos para todos os N-exemplos existentes no 

conjunto. Nesse caso o erro quadrático médio         é dado por: (HAYKIN, 2001). 

 

        
 

  
               

 

   

 

   

 

 

 (9)

 

Onde: 

c: conjunto de todos os neurônios da camada de saída no passo n; 
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n: passo de tempo discreto (iteração), correspondente a cada alteração do conjunto 

de pesos sinápticos no conjunto de treinamento. 

 

Na equação 9 percebe-se que o erro quadrático médio depende do sinal gerado 

pelo neurônio k, que por sua vez é calculado em função do vetor dos pesos sinápticos {w(n)}, 

conforme a equação 5. A Figura 10 mostra a variação do erro quadrático médio com os 

valores do vetor de pesos sinápticos constituído por dois elementos w1 e w2 para um 

fenômeno a ser modelado. Nela observa-se que existe um conjunto infinito de valores para os 

elementos do vetor de peso sináptico que atendem a condição de erro quadrático mínimo, e 

por sua vez é feita de forma iterativa partindo-se de um vetor de pesos sinápticos qualquer até 

encontrar o valor mínimo. 

 

Figura 10 – Superfície de uma função de custo com infinitos pontos de mínimos 

 

Fonte: Kóvacs (2002) 

 

Com a finalidade de reduzir o erro quadrático médio, o vetor de peso sináptico 

que liga um neurônio       pertencente à camada de saída a uma entrada       da camada de 

entrada, pode ser ajustado da seguinte forma: (HAYKIN, 2001). 

 

                               (10)

 

Onde: 

          : ajuste do vetor de peso sináptico          na iteração  ; 
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Conforme mostrado na Figura 11, o ajuste no vetor de pesos sinápticos          

pode ser feito de forma iterativa, percorrendo-se a superfície de                na direção e 

sentido oposto ao do gradiente do erro quadrático médio      , dado por: (HAYKIN, 2001). 

 

         
        

       
 

(11) 

 

 

Figura 11 – Minimização da função de custo por ajustes sucessivos no vetor dos pesos sinápticos 

 

Fonte: Araújo (2013) 

 

Portanto, para o neurônio      , antecedente do vetor       o ajuste no vetor de 

pesos sinápticos pode ser feito a partir da seguinte expressão: (HAYKIN, 2001). 

 

                               (12)

 

Onde: 

  : taxa de aprendizagem. 
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Desenvolvendo-se a equação 11 e aplicando-se o resultado na equação 12, obtém-

se a expressão para o ajuste do vetor de pesos sinápticos para o neurônio       da camada de 

saída: (HAYKIN, 2001). 

 

                    
 

 
              

      

 
 (13)

 

Onde: 

           : vetor de pesos sinápticos entre os nós k (saída) e j (entrada) na 

iteração n + 1; 

         : vetor de pesos sinápticos entre os nós k (saída) e j (entrada) na iteração 

n; 

  : taxa de aprendizagem; 

        : vetor de entrada do neurônio      ; 

      : gradiente local do neurônio      , definido como: 

 

            
          (14)

 

Onde: 

      : sinal de erro do neurônio       no i-ésimo exemplo do conjunto de 

treinamento; 

      : campo local induzido do neurônio       no i-ésimo exemplo do conjunto 

de treinamento; 

 

Para um neurônio da camada oculta       ilustrado na Figura 12, o gradiente local 

não pode ser calculado pela equação 14, pois o sinal de erro é produzido somente na camada 

de saída. Neste caso, o gradiente local do neurônio da camada oculta é determinado por meio 

da retropropagação do sinal de erro produzido pelos neurônios da camada de saída      , a 

partir da seguinte expressão (HAYKIN, 2001): 

 

       
 

 
                       

   

 

   

  

  

(15)
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Onde: 

     : gradiente local do neurônio       no i-ésimo exemplo do conjunto de 

teinamento; 

         : vetor de peso sináptico entre o neurônio       da camada oculta e 

todos os neurônios da camada subsequente, que pode ser inclusive a camada de 

saída, na iteração n. 

 

Figura 12 – Grafo de fluxo para o neurônio j pertencente à camada oculta. 

 

Fonte: Araújo (2013)  

 

Após determinar o gradiente local do neurônio      , a alteração dos pesos 

sinápticos é feita empregando-se a Equação 13 apresentada anteriormente. (HAYKIN, 2001). 

O parâmetro η (taxa de aprendizagem) exerce grande influência na convergência 

do algoritmo de retropropagação do erro. De um modo geral pode ocorrer três situações: 

(HAYKIN, 2001). 

a) Se η é suficientemente pequeno, a trajetória de convergência do algoritmo é 

amortecida e a trajetória feita por {w} sobre a superfície de E ({w}) segue 

forma suave, passando por vários pontos de mínimos locais, conforme 

representado na Figura 13. Nesse caso o tempo computacional é elevado. 
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Figura 13 – Convergência do algoritmo para η suficientemente pequeno. 

 

Fonte: Araújo (2013) 

 

 

b) Quando η apresenta um valor intermediário, a resposta transitória do algoritmo é 

mais rápida, o tempo computacional é menor, e eventualmente possibilita a 

convergência para pontos de mínimos locais, mas pode seguir uma trajetória de 

convergência oscilatória, conforme a Figura 14; 

 

Figura 14 – Convergência do algoritmo para η intermediário. 

 

Fonte: Araújo (2013) 
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(16) 

c) Para valores elevados da taxa de aprendizagem, o algoritmo pode tornar-se 

instável, isto ocorre devido à possibilidade de atingir mínimos locais com valores 

de função de custo cada vez maiores, conforme ilustrado na Figura 15. 

 

Figura 15 – Divergência do algoritmo. 

 

Fonte: Araújo (2013) 

 

Com a finalidade de reduzir a dependência da convergência da taxa de 

aprendizagem η, Rumelhart et al. (1986) apud Haykin (2001) propuseram a inclusão da 

constante momento α na equação 13, modificando a regra delta para regra delta generalizada, 

de acordo com a seguinte expressão: 

 

                    
 

 
                           

   

 

   

 

 

Watrous (1987) e Jacobs (1988) apud Haykin (2001) acrescentam que a constante 

α acelera a descida em direções de declividade constante, além de ter efeito estabilizador nas 

direções que oscilam em sinal. 
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2.3 Redes Neurais Aplicadas à Engenharia 

 

As redes neurais artificiais são ferramentas que conseguem entender um 

fenômeno complexo baseando-se em um conjunto de dados composto por variáveis 

relativamente simples. Elas são capazes de aprender e generalizar o conhecimento adquirido, 

e ainda permitem aplicar o modelo a um conjunto de dados desconhecido. Tal fato, explica o 

frequente uso dessas ferramentas em diferentes áreas da Engenharia Civil.  

De acordo com Reich e Barai (2000) apud Martínez-Carvajal (2006), as RNA têm 

se tornado cada vez mais populares, uma vez que sob determinadas condições, elas podem 

criar mapeamentos complexos não lineares entre conjuntos de entradas e saídas. 

Ruffier et al. (1998) e Ferreira (2010) empregaram as RNA para estimar a 

capacidade de carga em fundações profundas. No primeiro caso, os autores estudaram 

fundações sujeitas a esforços de tração, assentes em terrenos inclinados, e definiram uma 

RNA para 80% dos dados disponíveis. Esse modelo foi capaz de fornecer previsões 

adequadas para todos os dados, quaisquer que fossem a inclinação do terreno, a profundidade 

relativa ou os parâmetros geotécnicos da argila. 

Ferreira (2010) usou informações de ensaios de prova de carga dinâmica e 

estática, e de sondagem à percussão para modelagem com RNAs, e a partir disso estimou a 

capacidade de carga de estacas pré-moldada de concreto e hélice contínua. Após isso, 

comparou os resultados com os valores encontrados pelos métodos tradicionais de Aoki e 

Veloso (1975) e Décourt e Quaresma (1978) apud Cintra e Aoki (2010), com isso concluiu 

que os resultados obtidos, para o modelo com apenas quatro parâmetros de entrada e poucos 

neurônios na camada intermediária, foram satisfatórios. 

Martínez-Carvajal (2006) utilizou as redes neurais artificiais do tipo perceptron 

múltiplas camadas para estudar o comportamento de areias relacionando o fator de forma ns, o 

índice de vazios inicial e0, a diferença entre emáx e emín (emáx - emín), e a tensão confinante 

inicial σc0 como variáveis para estimar os acréscimos de tensão dados os correspondentes 

acréscimos de deformação além dos estados tensão-deformação atual e anterior. Isto com o 

intuito de usar a RNA treinada, como operador constitutivo dentro de um código de elementos 

finitos (programa ALLFINE) agindo ao nível de ponto de Gauss em substituição de uma 

relação elasto-plástica convencional. 

Zanetti et al. (2008) e Araújo (2013) propuseram modelos baseados em RNA em 

seus trabalhos na área de recursos hídricos. A estimativa da evapotranspiração de referência 

no Estado do Rio de Janeiro, em função de temperaturas máxima e mínima do ar e das 
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coordenadas de posição geográfica do local (latitude, longitude e altitude), obtidas de 17 

séries históricas de elementos climáticos, foi estudada por Zanetti et al. (2008). Enquanto que 

a segunda autora fez a previsão de vazões para o açude Orós, no estado do Ceará a partir de 

dados hidrometereológicos (vazões e temperaturas da superfície do mar). 

Madalozo et al. (2004) e Nunes (2003) aplicaram as RNA para solucionar 

diferentes problemas na área de transporte. Os primeiros autores analisaram as curvas 

horizontais de rodovias federais do interior do Paraná onde ocorreram 2.762 acidentes de 

trânsito num período de 5 anos e seis meses, com a finalidade de melhorar o projeto, a 

operação e até mesmo prever acidentes nessas curvas.  

A partir de informações obtidas em estradas vicinais do município de Aquiraz, no 

estado do Ceará, Nunes (2003) desenvolveu um modelo que pudesse fazer a previsão dos 

defeitos e das respectivas severidades nesse tipo de estrada, a partir de atributos locais 

selecionados, para subsidiar as atividades de um sistema de gerência de vias, em especial o 

processo de tomada de decisão quanto às intervenções a se executar com vistas a melhor 

alocação dos recursos financeiros disponíveis. 

Santos Jr. (2006) estimou os efeitos, principalmente com relação aos recalques, da 

escavação do túnel das linhas 1 e 2 do metrô de São Paulo. Para isso, aplicou as redes neurais 

artificiais do tipo perceptron múltiplas camadas com algoritmo back-propagation, para 

analisar a influência de algumas técnicas no tratamento e manuseio dos dados na melhoria 

significativa de previsão, como por exemplo, a adimensionalização dos dados por parâmetros 

da própria obra. 

Nejad et al. (2009) desenvolveram um modelo a partir de RNAs para estimar 

recalques em fundações profundas a partir de dados de sondagem à percussão SPT. Nesse 

trabalho foi usado um banco de dados com 1.013 exemplos (76 estacas isoladas) com os quais 

foram testadas várias arquiteturas. Após isso, comparou as previsões obtidas pela RNA com 

os resultados de métodos teóricos tradicionais, constatando que os recalques calculados com o 

modelo ideal se encontram mais próximos dos valores medidos do que com os métodos 

tradicionais. O modelo proposto nesse trabalho apresentou a correlação igual à 0,972 para 

recalques que variam até 185mm, e as variáveis de entrada com maior contribuição na 

resposta foram: a carga aplicada, o comprimento da estaca e as propriedades dos solos 

(informações adquiridas a partir dos resultados de sondagem à percussão SPT). 
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2.4 Considerações Parciais 

 

Através da pesquisa bibliográfica, foi possível identificar conceitos gerais sobre as 

fundações profundas e os recalques que ocorrem nesse tipo de fundação, assim como 

conhecer diferentes tipos de estacas e alguns critérios que auxiliam na escolha da fundação e 

as exigências estabelecidas pela NBR 6122/2010 para elaborar os projetos.  

Alguns autores analisaram o comportamento de estacas e fizeram a previsão de 

recalques utilizando métodos baseados na Teoria da Elasticidade e métodos numéricos, e os 

resultados obtidos, de modo geral, superestimam os recalques. Entretanto, via de regra, os 

projetistas de fundações profundas não analisam o mecanismo de transferência de carga do 

sistema estaca-solo, e também não estimam os recalques. 

Durante o estudo dos recalques em estacas isoladas, percebe-se que o 

comportamento do sistema estaca-solo, com relação aos deslocamentos verticais, é 

influenciado por inúmeros fatores, como por exemplo: tipo de solo, material da estaca, 

comprimento da estaca, processo executivo estaca, compacidade do solo, granulometria do 

solo, presença da água, etc. 

Traduzir o comportamento de uma estaca isolada em termos matemáticos diante 

de inúmeras variáveis envolvidas é uma dificuldade que pode ser resolvida com o uso de uma 

ferramenta denominada de redes neurais artificiais (RNA). Trata-se de modelos que 

funcionam analogamente ao cérebro humano, tendo como unidade principal neurônio 

artificial que trabalha de maneira semelhante ao neurônio biológico. Esses modelos 

apresentam diferentes arquiteturas que, por sua vez, estão diretamente ligadas ao tipo de 

algoritmo de aprendizagem usado na etapa de treinamento. 

Uma das classes de arquiteturas que se destaca em vários estudos realizados 

aplicando RNA, é a rede neural multicamada alimentada adiante, especificamente o 

perceptron, que por sua vez têm demonstrado resultados satisfatórios nas soluções de 

diferentes problemas na área de Engenharia Civil, a partir de variáveis relativamente simples. 

Portanto, esse trabalho propõe a utilização de RNA do tipo perceptron de múltiplas camadas 

para estimar recalques em fundações profundas.  
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3 DESENVOLVIMENTO DO MODELO 

 

Na modelagem utilizando as redes neurais artificiais, Acharya et al. (2003) apud 

Gonçalves (2013) aponta três decisões importantes a serem tomadas: a escolha da arquitetura 

da rede; do algoritmo de aprendizagem e da função de ativação.  

O algoritmo de aprendizagem está interligado ao tipo de rede neural, portanto na 

modelagem da previsão de recalque em fundações profundas será usada a rede neural do tipo 

perceptron de múltiplas camadas, utilizando um algoritmo de retropropagação do erro (error 

back propagation). 

Reich e Barai (2000) apud Martínez-Carvajal (2006) fazem duas observações 

importantes para a aplicação de uma técnica de modelagem: 

a) Entender a teoria relacionada ao método de modelagem a ser usado, e também, 

conhecer métodos avançados para otimizar ou melhorar os resultados da 

modelagem; 

b) Entender o processo de aplicação do método a dados reais, incluindo validação 

do modelo e interpretação dos resultados. 

Com a finalidade de tornar o conteúdo mais didático, esse capítulo foi dividido em 

sete tópicos, são eles: coleta dos dados; definição das variáveis; tratamento dos dados; 

descrição do programa; metodologia de treinamento e validação; definição do modelo e 

análise dos resíduos. 

 

3.1 Coleta de Dados 

 

A etapa inicial para o desenvolvimento de um modelo utilizando redes neurais 

artificiais é a coleta de dados, que nessa pesquisa consistem em resultados de ensaios de 

sondagens à percussão (SPT) e provas de cargas estáticas obtidos na literatura e em empresas 

que trabalham com a execução desses ensaios. Em seguida, é necessário escolher as variáveis 

(de entrada e saída) que serão usadas para definir o modelo com melhor desempenho.  

Após isso, foi elaborado um conjunto de dados com 1.748 exemplos do tipo 

entrada-saída apresentados na Tabela A.1 do Apêndice A, que será utilizado para estudar três 

combinações diferentes de variáveis de entrada, detalhadas no item seguinte. Essa tabela é 

composta por 199 estacas distribuídas de acordo com a Figura 16a em: hélice contínua (52%); 

cravada metálica (14%) e escavada (34%). Considerando o número de exemplos entrada-saída 
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essa distribuição pelo tipo de estaca passa a ser: hélice contínua (44%); cravada metálica 

(16%) e escavada (44%).  

Comparando a Figura 16a com a Figura 16b, percebe-se que ocorreu uma redução 

na quantidade de estacas do tipo hélice contínua, enquanto o número de estacas escavadas 

aumentou para 40%. Esse fato pode ser explicado pela variabilidade na quantidade de valores 

de recalques medidos no ensaio de provas de cargas estática (informação que define o número 

de exemplos do tipo entrada-saída) para o mesmo tipo de fundação, isso significa que estacas 

do mesmo tipo foram submetidas a diferentes carregamentos. 

. 

Figura 16 – Distribuição do tipo de estaca no conjunto de dados, considerando a quantidade de estaca (a) e a 

quantidade de recalque medido (b).  

 

Fonte: Autor (2013) 

 

É importante salientar que alguns dados pertencentes à Tabela A.1 referem-se a 

provas de cargas estáticas que foram executadas com finalidades exclusivamente acadêmicas, 

e outros a ensaios realizados para acompanhar o desempenho da fundação projetada. Além 

disso, optou-se por não fazer nenhum tipo de filtragem nesses dados, isso significa que todas 

as informações coletadas foram utilizadas na modelagem. 

Com o objetivo de se analisar a variabilidade dos recalques medidos nas provas de 

cargas, foi elaborado o histograma que mostrado na Figura 17. Observa-se que 53,8% dos 

recalques estão compreendidos entre 0 e 3,5 mm, valores que provavelmente estão 

relacionados ao encurtamento elástico do elemento estrutural, enquanto que apenas 5,6% 

estão compreendidos entre 24,5 e 192,5 mm. Isto mostra que a maioria das estacas ensaiadas 

estão trabalhando sem a mobilização da carga de ponta. 
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Figura 17 – Histograma dos recalques medidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2013) 

 

  

3.2 Definição de Variáveis 

 

Velloso e Lopes (2010) afirmam que os deslocamentos verticais de uma fundação 

(principalmente as estacas) dependem tanto da estratigrafia do solo como das características 

do elemento estrutural. Portanto, neste estudo, diante das informações levantadas e 

apresentadas no Capítulo 2 que influenciam o comportamento das fundações profundas com 

relação aos recalques, foram escolhidas as seguintes variáveis: 

a) Tipo de estaca T; 

b) Comprimento da estaca L; 

c) Diâmetro da estaca D; 

d) Somatório do NSPT ao longo do fuste da estaca NF; 

e) NSPT na base da estaca NP; 

f) Estratigrafia por meio da consideração do solo ao longo do fuste da estaca FS; 

g) Carga aplicada na estaca P. 

CLASSES % 

1 0,00 3,50 53,8% 

2 3,50 7,00 19,0% 

3 7,00 10,50 10,1% 

4 10,50 14,00 4,2% 

5 14,00 17,50 3,4% 

6 17,50 21,00 2,1% 

7 21,00 24,50 1,7% 

8 24,50 28,00 1,4% 

9 28,00 31,50 0,9% 

10 31,50 38,50 1,0% 

11 38,50 49,00 1,1% 

12 49,00 66,50 0,7% 

13 66,50 192,50 0,5% 
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A Tabela 2 relaciona essas variáveis com seu tipo e sua aquisição. O recalque 

medido para a carga aplicada na estaca foi adotado como a variável de saída, tendo em vista 

que o objetivo principal desse trabalho é estimar recalque em fundações profundas. 

 

Tabela 2 – Variáveis de entrada e de saída utilizadas nos modelos 

Variáveis Descrição Tipo Aquisição 

T Tipo de Estaca Entrada Projeto 

L Comprimento da Estaca Entrada Projeto 

D Diâmetro da Estaca Entrada Projeto 

NF NSPT acumulado ao longo do fuste da estaca Entrada Sondagem a Percussão 

NP NSPT correspondente à base da estaca Entrada Sondagem a Percussão 

FS Fator do tipo de solo para a estaca Entrada Sondagem a Percussão 

P Carga aplicada na estaca Entrada Prova de Carga Estática 

ρ Recalque medido para a carga aplicada Saída Prova de Carga Estática 

Fonte: Autor (2013) 

 

As variáveis apresentadas anteriormente na Tabela 2 foram usadas para estimar 

recalque em fundações profundas. O tipo de estaca T é definido de acordo com a Tabela 3, já 

o comprimento L e o diâmetro D correspondem à geometria da fundação e foram obtidos 

diretamente nos projetos. Vale ressaltar que o diâmetro da estaca cravada metálica geralmente 

é considerado igual à maior dimensão da seção, como é o caso representado pela Figura 18, 

onde      . 

 

Tabela 3 – Valores adotados para o tipo de estaca  

Tipo de Estaca T 

Hélice Contínua 1 

Cravada Metálica 2 

Escavada 3 

Fonte: Autor (2013) 
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Figura 18 – Seção transversal para estacas cravadas metálicas 

 

Fonte: Fleming et al.  (2008) 

 

A carga aplicada P e o recalque medido para cada estaca foram diretamente 

obtidos nos relatórios dos ensaios de provas de cargas estáticas. Acrescentar a carga aplicada 

como uma variável de entrada permite ao modelo proposto calcular recalques para quaisquer 

valores, assim como conhecer o comportamento da curva carga-recalque e, a partir disso, 

detectar a carga limite. 

As demais variáveis NF, NP, FS estão relacionadas com o solo e foram adquiridas 

a partir dos resultados fornecidos pelas sondagens à percussão (SPT). NF e NP são índices 

que permitem avaliar a contribuição do fuste e da base, respectivamente. NP é igual ao NSPT 

que correspondente à base da fundação e NF é dado por: 

 

              
 (17)

 

 

Onde: 

NF: NSPT acumulado ao longo do fuste da estaca, em golpes/30cm; 

 

Tendo em vista que podem existir valores de NF ou NP iguais para solos 

diferentes, foi inserido o fator FS calculado com base na estratigrafia do solo para o fuste da 

estaca, obtido através da seguinte equação: 

 

    
       

 
 

 
 

 (18)
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Onde: 

FS: fator que depende da estratigrafia do fuste da estaca; 

l: comprimento da camada para cada tipo de solo, em m; 

β: constante que depende do tipo de solo (Tabela 5); 

L: comprimento da estaca, em m. 

 

Tabela 4 – Valores de β  

Tipo de Solo β 

Aterro 0,00 

Argila 0,85 

Silte 0,65 

Areia 1,00 

Fonte: Autor (2013) 

 

Outra alternativa encontrada para solucionar esse mesmo problema é inserir a 

influência do tipo de solo na informação sobre sua compacidade NF e NP, reduzindo o 

número de variáveis de entrada que foram obtidas pelas equações 19 e 20, respectivamente. 

 

                     (19)

 

Onde: 

NF’: NSPT acumulado ao longo do fuste da estaca considerando o tipo de solo, em 

golpes/30cm; 

NP’: NSPT correspondente a profundidade da ponta da estaca considerando o tipo 

de solo, em golpes/30cm, por sua vez dado por: 

 

            (20)

 

Os valores da constante β foram adquiridos por um processo de sucessivas 

tentativas, ou seja, foram estipulados diferentes valores aleatórios para cada tipo de solo e 

calculado o valor para NF’, através da equação 19, para uma determinada estaca, de modo que 

o resultado fosse sempre menor do que o valor de NF. Esse critério foi estabelecido 

decorrente dos erros provenientes de uma sondagem à percussão do tipo SPT. Nas 

estratigrafias que apresentaram camadas de aterro, β foi considerada igual a zero, 
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desprezando-se seu efeito no cálculo do recalque, uma vez que não é possível classificar esse 

tipo de solo. É importante salientar que, assim como Monteiro (1997) e Teixeira (1996), o 

valor máximo para o NSPT foi considerado igual a 40 golpes/30cm. 

Com o intuito de analisar a contribuição dos parâmetros adotados, foram 

elaboradas três configurações distintas para as variáveis de entrada: C1, C2 e C3 (Tabela 5). 

Nessas três configurações a variável de saída é o recalque medido, e a quantidade de 

exemplos do tipo entrada-saída é igual a 1.748.  

 

Tabela 5 – Definição da camada de entrada dos modelos por agrupamento 

 Camada de Entrada 

C1 T L D NF NP FS P 

C2 T L D NF NP P - 

C3 T L D NF’ NP’ P - 

Fonte: Autor, 2013  

 

Na Tabela 5 nota-se que a única diferença entre as variáveis de entrada dos grupos 

C1 e C2 é o acréscimo do fator do solo FS. O conjunto C3 é semelhante ao C2, sendo que as 

variáveis NF e NP foram substituídas pelas variáveis NF’ e NP’. Com isso pretende-se 

verificar a contribuição desse fator na previsão de recalques. 

Após definir as variáveis dos três conjuntos de dados C1, C2 e C3, foi necessário 

fazer o tratamento desses dados, que será detalhado a seguir. 

 

3.3 Tratamento dos Dados 

 

A função de ativação escolhida para os modelos testados neste trabalho foi a 

sigmóide (Figura 19). Essa função é definida por: 
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Figura 19 – Função de ativação sigmóide 

 

Fonte:Sousa Júnior (2006) 

 

Uma das principais vantagens desta função é o fato de ser diferenciável e contínua 

em todo seu domínio. É uma função estritamente crescente que exibe balanceamento 

adequado ao comportamento linear e não-linear (HAYKIN, 2001). Apresenta como conjunto 

imagem Imf = [0,1] e domínio Df = R (conjunto dos números reais), portanto quando 

utilizada como função de ativação de uma rede neural, os resultados obtidos pertencem ao 

conjunto imagem Imf = [0,1] dessa função. Isso implica que para comparar valores calculados 

com valores medidos, durante o processo de ajuste dos pesos sinápticos pelo algoritmo de 

retropropagação, é necessário normalizar a variável de saída, ficando a critério do pesquisador 

realizar o mesmo procedimento para as variáveis de entrada. 

A normalização das variáveis de entrada e de saída, pertencentes aos conjuntos 

C1, C2 e C3, foi feita entre 0,15 e 0,85 considerando uma relação linear entre os valores 

máximos, mínimos e a variável normalizada, através da equação 21: 

 

        

         
  

      

         
 

 (21)

 

Onde: 

X’: variável resultante da normalização; 

X: variável a ser normalizada; 

Xmín: valor mínimo da variável a ser normalizada; 

Xmáx: valor máximo da variável a ser normalizada; 

 

A Tabela 6 mostra os valores máximos e mínimos, de cada uma das variáveis de 

entrada e saída, apresentadas na Tabela A.1 do apêndice A, pertencentes aos três conjuntos de 

dados C1, C2 e C3. 
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Tabela 6 – Valores máximos e mínimos das variáveis 

 
Variáveis de Entrada Variável de Saída 

T L (m) D (m) NP NF FS NP’ NF’ P (kN) ρ (mm) 

Máximo 3 60 1,70 40 990 1,00 954 40 16.653 189,4 

Mínimo 1 3,0 0,08 2 6 0,53 5 2 14 0,00 

Fonte: Autor,2013 

 

A escolha por normalizar, tanto as variáveis de entrada como de saída, se deve a 

alguns testes feitos durante o desenvolvimento do modelo, em que as variáveis de entrada não 

eram normalizadas, e os resultados mostraram-se insatisfatórios.  

Após a normalização de todas as variáveis dos conjuntos de dados C1, C2 e C3, 

foram obtidos aleatoriamente 350 exemplos do tipo entrada-saída, compreendidos entre 1 e 

1.748, para a validação. O resultado desse sorteio foi aplicado aos conjuntos C1, C2 e C3 para 

retirar os exemplos entrada-saída usados na fase de validação do modelo. Para a fase de 

treinamento foram usados os exemplos entrada-saída restantes. 

 

3.4 Descrição do Programa  

 

Um simulador de rede neural é um programa (conjunto de instruções 

computacionais) que cria um modelo de neurônios e de conexões entre eles e os une a uma 

regra de aprendizagem para, então, treinar e validar este modelo. (NUNES, 2003). 

O programa QNET2000 é um perceptron multicamadas que utiliza o algoritmo de 

retroprogramação do erro para o treinamento da rede neural artificial. Ele permite a utilização 

de até oito camadas intermediárias de neurônios, e dispõe de quatro tipos diferentes de função 

de ativação: sigmóide, gaussiana, secante hiperbólica e tangente hiperbólica.  

Esse software permite a modelagem utilizando redes neurais artificiais que é 

composta por duas fases: treinamento e validação. Com a finalidade de facilitar o 

entendimento, foi elaborado o organograma abaixo (Figura 20) com os principais módulos, 

que permitem realizar o treinamento e a validação de um modelo neuronal qualquer. 
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Figura 20 – Organograma de utilização do programa QNET2000 

 

Fonte: Autor (2013) 

 

De acordo com a Figura 20, se a alternativa é treinar a rede neural (training 

mode), é necessário propor uma arquitetura, e para isso existe a interface network design 

contendo os campos:  

a) Nome da rede neural;  

b) Número total de camadas (incluindo a camada de entrada e a camada de saída);  

c) Número de nós da camada de entrada;  

d) Número de nós das camadas intermediárias;  

e) Número de nós da saída.  

A visualização da arquitetura, contendo as camadas de entrada, intermediária e 

saída, é feita em view network, conforme o exemplo mostrado na Figura 21, e a escolha da 

função de ativação em transfer functions. 

 

Figura 21 – Arquitetura de uma rede neural fornecida pelo programa QNET2000 

 

Fonte: QNET2000 

 

QNET2000 

recall mode open recall setup 

training mode new 
training 

setup 

network design 

training data 

training parameters 



52 

 

Posteriormente, o arquivo de treinamento é inserido no programa através da opção 

training data que permite:  

a) Localizar e inserir o arquivo de treinamento no formato .txt tanto para a 

camada de entrada, como para a camada de saída;  

b) Digitar as quantidades de colunas relacionadas às variáveis de entrada e de 

saída (por exemplo, se temos um conjunto de dados, elaborados em forma de 

planilha, com 4 variáveis de entrada e 1 de saída, então serão 4 colunas de 

variáveis de entrada e a 5ª que corresponde à variável de saída);  

c) Visualizar se o arquivo foi inserido corretamente.  

Vale ressaltar que existe a opção de normalização automática, tanto dos dados da 

camada de entrada como dos dados da camada de saída, porém se o tratamento dos dados foi 

feito antes de gerar o arquivo de treinamento no formato .txt, é necessário desmarcá-la. 

Ainda na fase de treinamento é preciso escolher dois parâmetros necessários para 

o ajuste dos pesos sinápticos wkj: η (taxa de aprendizagem), que influencia na convergência do 

algoritmo de retropropagação do erro; e o fator α (momentum), que minimiza a instabilidade 

do algoritmo durante essa convergência. 

Com relação à taxa de aprendizagem, quanto maior o valor de η mais instável se 

tornará o algoritmo. Dantas Neto (2004) utilizou valores de α (equação 17) entre 0,8 e 0,9.  

O monitoramento da convergência do algoritmo de ajuste dos pesos sinápticos no 

QNET2000 pode ser feito a partir da evolução do coeficiente de correlação entre os valores 

calculados e os valores desejados versus o número de iterações. 

O coeficiente de correlação é definido como: (BUSSAB e MORETTIN, 1987). 

 

          
           

           
 

 (23)

 

Onde: 

           : covariância entre o valor medido e o valor calculado; 

     : desvio padrão dos valores medidos; 

     : desvio padrão dos valores calculados. 
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O programa QNET2000 permite ainda na fase de treinamento avaliar: 

a) A evolução do erro médio quadrático calculado para n iterações e o erro 

máximo; 

b) Obter as informações sobre a rede neural: nome; número total de camadas 

(incluindo a entrada e a saída); número de neurônios das camadas de entrada, 

intermediárias e saída; a função de ativação escolhida; o número de iterações; e 

os parâmetros α e η; 

c) A comparação entre o valor calculado e o valor medido para cada um dos 

exemplos do tipo entrada-saída; 

d) A visualização e obtenção dos pesos sinápticos wkj e os limiares bk para cada 

conexão; 

e) A definição da contribuição (em porcentagem) na resposta da rede neural para 

cada uma das variáveis de entrada utilizadas; 

f) A definição da contribuição (em porcentagem) na resposta da rede neural para 

cada uma dos neurônios das camadas intermediárias; 

g) A obtenção do diagrama de dispersão para os valores calculados e medidos. 

Entretanto, se a finalidade é validar uma rede neural, é necessário escolher a 

opção recall mode (Figura 20) e executar os seguintes procedimentos: 

a) Localizar e inserir o arquivo gerado pelo programa QNET2000 na fase de 

treinamento para o número de iteração desejado; 

b) Localizar e inserir o arquivo de validação no formato .txt tanto para a camada 

de entrada, como para a camada de saída; 

c) Digitar as quantidades de colunas relacionadas com as variáveis de entrada e de 

saída (por exemplo, se temos um conjunto de dados, elaborados em forma de 

planilha, com 4 variáveis de entrada e 1 de saída, então serão 4 colunas de 

variáveis de entrada e 5 que corresponde a variável de saída); 

d) Visualizar se o arquivo foi inserido corretamente. 

Na fase de validação o programa QNET2000 fornece as seguintes informações: 

a) A evolução do erro médio quadrático calculado para n iterações e o erro 

máximo; 

b) Obter as informações sobre a rede neural: nome; número total de camadas 

(incluindo a entrada e a saída); número de neurônios das camadas de entrada, 
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intermediárias e saída; a função de ativação escolhida; o número de iterações; e 

os parâmetros α e η; 

c) A comparação entre o valor calculado e o valor medido para cada um dos 

exemplos do tipo entrada-saída; 

d) A obtenção do diagrama de dispersão para os valores calculados e medidos. 

 

3.5 Metodologia de Treinamento e Validação 

 

A modelagem com redes neurais artificiais é feita em duas etapas: treinamento e 

validação. Uma rede neural bem treinada é aquela capaz de generalizar o conhecimento 

adquirido durante o treinamento, ou seja, apresentar respostas satisfatórias para estímulos aos 

quais nunca foi submetida. 

Na etapa de treinamento, os pesos sinápticos são alterados, conforme a 

formulação apresentada no Capítulo 2, de forma a minimizar a diferença entre o valor medido 

e o valor calculado, baseando-se nas informações existentes no conjunto de treinamento. Na 

validação, os cálculos dos neurônios de saída são feitos com os pesos sinápticos adquiridos na 

fase de treinamento, porém utilizando informações desconhecidas pela rede neural artificial 

durante o treinamento. Isto permite avaliar a capacidade de generalização da rede neural 

testada. 

Para a fase de treinamento dos modelos para previsão de recalques em fundações 

profundas, os parâmetros adotados foram α = 0,8 e 0,01 ≤ η ≤ 0,30. O programa QNET2000 

permite a mudança desses parâmetros a qualquer momento, sendo esta uma forma de 

melhorar a eficiência da rede. Nos modelos testados, o α permaneceu constante e o valor de η 

foi variado (automaticamente pelo programa) dentro da faixa estipulada (através dos 

comandos: options → lear rate control). 

Santos Jr. (2006) descreve três possíveis formas de ajustes entre os valores 

calculados e medidos que dependem do número de camadas adotadas. Na Figura 22a, se 

observa um ajuste preciso dos dados da fase de treinamento, enquanto que na validação ocorre 

o contrário, geralmente isso ocorre quando o número de camadas é excessivo. Neste caso, 

rede neural perde a capacidade de previsibilidade, denominada de overfitting. Krõse e Smagt 

(1996) apud Dantas Neto (2004) afirma que isto ocorre quando a partir de um determinado 

número de iterações, o erro médio quadrático na fase de treinamento diminui, enquanto na 

fase de validação aumenta. 
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Na Figura 22b o ajuste das curvas ocorre tanto para o treinamento quanto para 

validação, evidenciando que essa arquitetura apresentará resultados satisfatórios. Já na Figura 

22c a solução obtida não acompanha os valores do treinamento, tampouco da validação, isso 

ocorre quando o número de camadas é inferior ao ideal. 

 

Figura 22 – Tipos de ajustes obtido em função da arquitetura, segundo Flood e Kartan (1994a) 

 

Fonte: Santos Jr (2006) 

 

Neste trabalho as arquiteturas das redes neurais foram escolhidas por tentativa e 

erro, buscando sempre o maior valor para a correlação entre o valor calculado e medido 

fornecida pelo programa QNET2000 nas fases de treinamento e validação. Cada uma delas foi 

treinada para n iterações, tendo como critério de paralisação a análise dos comportamentos 

das correlações obtidas na fase de treinamento e validação pelo número de iterações traçados 

na mesma figura, ou seja, quando ocorre convergência das curvas de treinamento e validação, 

ou há uma redução da correlação obtida durante a validação com o aumento do número de 

iterações. Vale ressaltar que nessas análises também foram verificadas as ocorrências de 

overfitting considerando a afirmação de Krõse e Smagt (1996) apud Dantas Neto (2004). 

Portanto, a escolha do modelo baseado em redes neurais artificiais para estimar 

recalques em fundações profundas a partir de resultados obtidos em sondagens à percursão e 

provas de cargas estáticas, foi feita após a análise da evolução do coeficiente de correlação 

versus o número de iterações, sendo escolhido como o melhor modelo aquele que apresentou 

maior valor na fase de validação. 
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3.6 Análise dos resíduos 

 

Após definir um modelo com melhor desempenho, é necessário verificar se a 

variabilidade dos seus resíduos obedece alguma distribuição de probabilidade. Segundo 

Araújo (2013), isso possibilita a predição do fenômeno, considerando sua variabilidade e 

confiabilidade através dos níveis e intervalos de confiança adotados. 

Neste trabalho, os resíduos foram calculados apenas para os resultados obtidos na 

fase de validação, pois é nessa fase que se avalia a capacidade de generalização do 

conhecimento adquirido pela rede. Para isso aplicou-se a equação 24 apresentada em Dantas 

Neto (2004). 

 

           (24)

 

Onde: 

d: resíduo entre o valor medido e o valor calculado; 

Vm: valor do recalque medido no ensaio de prova de carga estática; 

Vc: valor do recalque calculado pelo modelo proposto. 

 

De posse dos resíduos calculados, admitiu-se que sua variabilidade se comporta 

segundo uma Distribuição Normal de Probabilidade, que por sua vez, foi confirmada através 

do teste de aderência feito para esses resíduos, conforme apresentado a seguir. 

Dadas as condições de normalidade da curva de distribuição, os intervalos de 

confiança para as médias, considerando-se um nível de confiança de (1 – α), segundo Triola 

(1999) é dado por: 

 

        
 

  
                

 

  
  (25)

 

Onde: 

    média aritmética dos desvios-padrões da amostra; 

      variável aleatória da distribuição normal, para qual a probabilidade de 

ocorrência de um valor d ≤ (1- α); 

s: desvio-padrão da amostra; 

n: tamanho da amostra. 
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A expressão acima foi simplificada por Dantas Neto (2004) para: 

 

                    (26)

 

Onde: 

LI: limite inferior do intervalo de confiança; 

LS: limite superior do intervalo de confiança. 

A equação 26 fornece o intervalo em que se encontra o valor medido do recalque 

em ensaios de prova de carga estática, a partir do valor calculado pelo modelo de previsão, 

para um nível de confiança de (1 – α), garantindo a confiabilidade dos resultados. 

 

3.6.1 Teste de Aderência 

 

Segundo Assis et al. (2002) os testes de aderência, com emprego da estatística   
  

("qui-quadrado"), são realizados quando se deseja conhecer a forma de distribuição de uma 

determinada população. Portanto neste trabalho, foram utilizados para verificar se há 

normalidade, ou não, dos resíduos entre os valores medidos e os valores calculados pelo 

modelo de previsão de recalques em fundações profundas. 

Considere-se uma amostra de tamanho n, e   ,   ,...,   , um conjunto de 

possíveis eventos da amostra. Sejam    ,    ,...,    , as freqüências observadas na amostra 

dos respectivos eventos, que nem sempre concordam exatamente com as frequências teóricas 

esperadas na população. Pode-se, então, estabelecer algumas hipóteses sobre as frequências 

esperadas    ,    ,...,     e efetuar um teste de adequação de aderência para verificar se os 

dados da amostra se ajustam com as hipóteses feitas. (ASSIS et al., 2002). 

Para a realização desses testes será utilizada a seguinte estatística apresentada por 

Assis et al. (2002): 

 

  
   

         
 

   

 

   

 

 (27)

 

Onde:  

  
  = estatística "qui-quadrado" para φ graus de liberdade;  

    = frequência observada para o elemento i;  
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    = frequência esperada, ou teórica, para o elemento i;  

k = número das classes de frequência da distribuição para a amostra.  

O número de graus de liberdade é calculado segundo a seguinte expressão: 

(ASSIS et al, 2002). 

 

       (28)

Neste trabalho, as frequências esperadas foram calculadas a partir da estimativa de 

dois parâmetros populacionais baseados nos dados amostrais (média e desvio-padrão), sendo, 

portanto, o valor do número de graus de liberdade obtido pela equação 28. 

Assis et al. (2002)  afirmam que o teste de aderência é feito usando-se a estatística 


2
 para colocar à prova hipóteses referentes à forma de distribuição da população, como a 

Normal, a Binomial, etc. Os mesmos autores descrevem os principais passos para a realização 

desse teste: 

a) Enunciar as hipóteses nula H0 e alternativa H1: a hipótese nula confirmará que 

não existe diferença entre as     (frequências esperadas), calculadas por um 

modelo de distribuição de probabilidades, e as     (frequências observadas). Já 

a hipótese alternativa afirmará que se as     e     diferem, o modelo testado é 

inadequado para representar a distribuição da população; 

b) Fixar o nível de significância α, bem como a variável   
  com φ graus de 

liberdade; 

c) Determinar a região crítica RC e a região de aceitação RA: para que    seja 

aceita, ao nível de significância fixado, é esperado que as frequências 

observadas sejam próximas das frequências esperadas; portanto, o valor de   
  

será pequeno. A região crítica deverá estar concentrada a direita de certo valor 

crítico   
  tabelado, conforme ilustrado na Figura 23. 
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Figura 23 - Ilustração das regiões crítica (RC) e região de aceitação (RA) 

 

Fonte: Assis et al. (2002) 

 

A partir dos procedimentos descritos anteriormente, a aceitação da hipótese nula 

H0, ocorre quando: 

 

   
  

   
    

  
   

  (29)

 

Onde: 

   
  

   
= valor calculado da estatística "qui-quadrado" com φ graus de liberdade; 

   
  

   
= valor tabelado da estatística "qui-quadrado" com φ graus de liberdade. 

 

Os valores de    
  

   
 empregados nos testes de aderência realizados neste 

trabalho foram obtidos de Bussab e Morettin (1987). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para facilitar a compreensão, esse capítulo está organizado em três itens: 

treinamento e validação do modelo; análise dos resíduos e apresentação do modelo. No 

primeiro constam os resultados obtidos no programa QNET2000 para as diversas modelagens 

feitas, as comparações entre eles, assim como as interpretações e comentários relacionados a 

tabelas e figuras apresentadas. A partir disso, será definido o modelo que tem por objetivo 

estimar recalque em fundações profundas utilizando as variáveis adquiridas em relatórios de 

ensaios de sondagem à percussão e prova de carga estática. 

No segundo serão mostrados os resultados referentes à análise dos resíduos 

calculados para a fase de validação do modelo proposto, assim como tabela e figura 

relacionados ao teste de aderência feito para avaliar se o comportamento desses resíduos 

segue a distribuição normal de probabilidade, e com isso determinar o intervalo de confiança. 

Finalizando o capítulo será feita a apresentação do modelo proposto (arquitetura e 

intervalo de confiança) e a metodologia para implantá-lo em planilhas de cálculo. Com a 

finalidade de demonstrar a utilidade desse modelo, serão ilustradas as curvas carga-recalque 

para sete estacas, sendo que uma delas não pertence ao conjunto de dados utilizado na 

modelagem, e por isso será denominada de estaca teste. 

 

4.1 Treinamento e Validação do Modelo 

 

Conforme apresentado no Capítulo 3, que detalha os procedimentos realizados 

para o desenvolvimento do modelo, as informações coletadas (em relatórios de sondagens à 

percussão e provas de cargas estáticas) foram organizadas em três conjuntos de dados (C1, C2 

e C3). Para o conjunto de dados C1, C2 e C3, os modelos elaborados podem ser representados 

de forma simplificada, conforme as expressões 30, 31 e 32, respectivamente. 

 

                        (30)

                    (31)

                       (32)

 

Onde: 
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ρ1: recalque calculado para o conjunto de dados C1; 

ρ2: recalque calculado para o conjunto de dados C2; 

ρ3: recalque calculado para o conjunto de dados C3. 

  

Para cada um desses conjuntos foram testadas dez arquiteturas distintas, conforme 

apresentado na Tabela 7. A busca pela arquitetura ideal para cada uma dos conjuntos foi feita 

por um processo de tentativa e erro, variando-se o número de camadas, ou de neurônios em 

função dos resultados obtidos na fase de treinamento e validação. 

 

Tabela 7 – Arquiteturas utilizadas na modelagem 

 Arquiteturas 

 C1 C2 C3 

R1 A7:7:4:1 A6:6:1 A6:6:4:1 

R2 A7:10:4:1 A6:6:4:1 A6:8:4:1 

R3 A7:12:4:1 A6:10:4:1 A6:10:4:1 

R4 A7:12:6:1 A6:6:4:2:1 A6:6:4:2:1 

R5 A7:10:4:2:1 A6:8:4:2:1 A6:8:4:2:1 

R6 A7:10:6:4:1 A6:8:6:4:1 A6:8:6:4:1 

R7 A7:10:8:4:1 A6:10:4:2:1 A6:10:4:2:1 

R8 A7:12:4:2:1 A6:10:6:4:1 A6:10:6:4:1 

R9 A7:10:6:4:2:1 A6:10:8:4:1 A6:10:8:4:1 

R10 A7:10:8:4:2:1 A6:8:6:4:2:1 A6:8:6:4:2:1 

Fonte: Autor (2013) 

 

Durante a fase de treinamento e de validação, o programa QNET2000 fornece 

várias informações, entre elas estão as correlações entre os valores calculados e os medidos, 

que serão denominadas de RT para o treinamento e RV para a validação. No Apêndice B estão 

apresentadas as figuras que contém a evolução de RT e RV com o número de iterações, para 

cada uma das arquiteturas da Tabela 7, com exceção dos três modelos (um para cada conjunto 

de dados) que tiveram os melhores resultados, pois serão mostrados a seguir. 

Analisando as curvas RT e RV versus número de iterações, referentes ao conjunto 

de dados C1, foi possível elaborar a Tabela 8, que contém o valor máximo de RV e o número 

de iterações correspondente para cada arquitetura considerada.  

Observa-se que para os modelos com duas camadas intermediárias, aumentando-

se a quantidade de neurônios pertencentes a essas camadas, são necessárias mais iterações 

para a estabilização da curva de treinamento (Figuras B.1 e B.2). Nos modelos com três 
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camadas intermediárias, percebe-se que à medida que se aumenta a quantidade de neurônios a 

correlação RV diminui, e o mesmo ocorreu quando foi acrescentada mais uma camada 

intermediária. Isto caracteriza a ocorrência do overfitting, explicado no Capítulo 3, sendo este 

o motivo pelo qual não foram testadas arquiteturas com mais de quatro camadas.  

 

Tabela 8 – Correlações obtidas para os modelos do conjunto de dados C1 na fase de validação 

Arquiteturas Nº De Iterações RV 

R1 A7:7:4:1 300.000 0,78 

R2 A7:10:4:1 1.000.000 0,77 

R3 A7:12:4:1 3.000.000 0,84 

R4 A7:12:6:1 2.000.000 0,81 

R5 A7:10:4:2:1 1.000.000 0,83 

R6 A7:10:6:4:1 500.000 0,81 

R7 A7:10:8:4:1 1.000.000 0,81 

R8 A7:12:4:2:1 500.000 0,82 

R9 A7:10:6:4:2:1 4.000.000 0,83 

R10 A7:10:8:4:2:1 2.000.000 0,81 

Fonte: Autor (2013) 

 

Comparando-se os resultados exibidos na Tabela 8, o modelo do conjunto de 

dados C1 que apresentou maior valor para RV refere-se à arquitetura R3. Isto significa que 

ocorreu a generalização do conhecimento adquirido durante o treinamento para uma 

arquitetura com apenas duas camadas intermediárias. Além disso, percebe-se uma 

proximidade e semelhança no comportamento das curvas apresentadas na Figura 24. Isto 

mostra que a variabilidade do conjunto de dados usados para o treinamento está presente 

também no conjunto de dados usado para a validação. 

Portanto, a arquitetura com 7 nós de entrada, 2 camadas intermediárias com 16 

neurônios no total e 1 neurônio na camada de saída (A7:12:4:1) foi o modelo que calculou 

recalques mais próximos dos valores medidos para as variáveis de entrada consideradas no 

conjunto de dados C1, e apresentou uma correlação RV igual a 0,84, sendo necessário 3 

milhões de iterações. 
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Figura 24 – Evolução das correlações com número de iterações na fase de treinamento e validação do modelo de 

previsão de recalque em fundações profundas (A7:12:4:1)  para o conjunto de dados C1. 

 

Fonte: Autor (2013) 

 

 

As Figuras 25 e 26 mostram as correlações entre os recalques calculados pelo 

modelo pelo modelo A7:12:4:1 e os recalques medidos para a fase de treinamento e validação, 

respectivamente. Estas figuras ilustram a dispersão dos resultados obtidos pelo modelo, em 

ambas, percebe-se a concentração de pontos para recalques abaixo de 20 mm.  

 

Figura 25 – Correlação entre os valores calculados pelo modelo A7:12:4:1 na fase de treinamento e os recalques 

medidos. 

 

Fonte: Autor (2013) 
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Figura 26 – Correlação entre os valores calculados pelo modelo A7:12:4:1 na fase de validação e os recalques 

medidos. 

 

Fonte: Autor (2013) 

 

A Figura 27 apresenta a comparação entre os recalques calculados na fase de 

validação do modelo A7:12:4:1 e os medidos em provas de cargas estáticas, contidos no 

conjunto de validação. Nota-se que os valores calculados são semelhantes aos medidos, 

ocorrendo pequenas divergências a partir do exemplo 200. 

 

Figura 27 – Comparação entre os valores calculados pelo modelo A7:12:4:1 na fase de validação e os recalques 

medidos 

 

Fonte: Autor (2013) 
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Aplicando-se os mesmos critérios adotados para as figuras referentes ao conjunto 

de dados C1 do apêndice B, foi elaborada a Tabela 9 para o conjunto de dados C2. Nota-se 

que, para o modelo com apenas uma camada intermediária o valor da correlação RV é muito 

baixo, porém aumenta consideravelmente quando se acrescenta uma camada intermediária 

com quatro neurônios, e quanto mais neurônios nessa camada melhor será o resultado de RV. 

 

Tabela 9 – Correlações obtidas para os modelos do conjunto de dados C2 na fase de validação. 

Arquiteturas Nº De Iterações RV 

R1 A6:6:1 300.000 0,54 

R2 A6:6:4:1 1.000.000 0,81 

R3 A6:10:4:1 4.000.000 0,89 

R4 A6:6:4:2:1 1.000.000 0,84 

R5 A6:8:4:2:1 4.000.000 0,87 

R6 A6:8:6:4:1 1.000.000 0,86 

R7 A6:10:4:2:1 1.000.000 0,88 

R8 A6:10:6:4:1 4.000.000 0,89 

R9 A6:10:8:4:1 3.000.000 0,88 

R10 A6:8:6:4:2:1 1.000.000 0,87 

Fonte: Autor (2013) 

 

Analisando somente os modelos com três camadas intermediárias, à medida que 

se aumenta a quantidade de neurônios nessas camadas o valor da correlação RV diminui até 

atingir um valor mínimo, e aumenta novamente, demonstrando uma instabilidade. Buscando 

melhorar o comportamento desses resultados, foi acrescentada mais uma camada 

intermediária, porém a correlação RV diminuiu. 

Através da análise dos resultados exibidos na Tabela 9, pode-se concluir que o 

modelo que forneceu melhores resultados para o conjunto de dados C2 refere-se à rede neural 

R8, que embora possua o mesmo valor da correlação RV da rede R3, e mesmo tendo uma 

arquitetura mais complexa, conseguiu detectar a variação dos recalques medidos, mesmo para 

valores relativamente baixos, e calcular recalques aproximadamente iguais aos medidos, 

conforme ilustrado na Figura 28. 
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Figura 28 – Comparação entre os recalques calculados na fase de validação e os valores medidos para o intervalo 

compreendido entre o 200º até o 300º exemplo para as arquiteturas (a) A6:10:6:4:1 e (b) A6:10:4:1. 

 

Fonte: Autor (2013) 

 

 

Portanto, a arquitetura que possui 6 nós de entrada, 3 camadas intermediárias com 

20 neurônios no total e 1 neurônio na camada de saída (A6:10:6:4:1) foi considerada com 

melhor desempenho para o conjunto de dados C2. Essa arquitetura apresentou uma correlação 

RV igual a 0,89, sendo necessário 4 milhões de iterações para a estabilização da curva de 

validação, conforme mostra a Figura 29. 
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Figura 29 – Evolução das correlações com número de iterações na fase de treinamento e validação do modelo de 

previsão de recalque em fundações profundas (A6:10:6:4:1) para o conjunto de dados C2. 

 

Fonte: Autor (2013) 

 

As Figuras 30 e 31 mostram as correlações entre os recalques calculados pelo 

modelo A6:10:6:4:1 e os recalques medidos para a fase de treinamento e validação, 

respectivamente. Assim como para o modelo do conjunto de dados C1, nestas duas figuras, 

percebe-se também a concentração de pontos para recalques abaixo de 20 mm. 

 

Figura 30 – Correlação entre os valores calculados pelo modelo A6:10:6:4:1 na fase de treinamento e os 

recalques medidos. 

 

Fonte: Autor (2013) 
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Figura 31 – Correlação entre os valores calculados pelo modelo A6:10:6:4:1 na fase de validação e os recalques 

medidos. 

 

Fonte: Autor (2013) 

 

 

A Figura 32 mostra a comparação entre os recalques calculados na fase de 

validação do modelo A6:10:6:4:1 e os medidos em provas de cargas estáticas existentes no 

conjunto de validação. 

 

Figura 32 – Comparação entre os valores calculados pelo modelo A6:10:6:4:1 na fase de validação e os 

recalques medidos. 

 

Fonte: Autor (2013) 
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Comparando-se as Figuras 27 e 32, observa-se que os valores calculados pelo 

modelo A6:10:6:4:1 referente ao conjunto de dados C2 estão mais próximos dos valores 

medidos do que pelo modelo A7:12:4:1 pertencente ao conjunto de dados C1. Isso fica mais 

evidente especialmente no trecho compreendido entre o 200º e 350º exemplo, detalhado na 

Figura 33. 

 

Figura 33 – Comparação entre os recalques calculados na fase de validação e os valores medidos para o intervalo 

compreendido entre o 200º até o 350º exemplo para os modelos (a) A7:12:4:1 e (b) A6:10:6:4:1. 

 

Fonte: Autor (2013) 

 

Repetiu-se mais uma vez os procedimentos realizados para as figuras referentes 

aos conjuntos de dados C1 e C2 do Apêndice B, agora para o conjunto de dados C3 e 

elaborou-se a Tabela 10. Observa-se que para os modelos com duas camadas intermediárias, 

aumentando-se a quantidade de neurônios da camada intermediária, são necessárias menos 

iterações para a estabilização da curva de validação, enquanto que os valores da correlação RV 
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aumentam. Isto significa que quanto mais neurônios em uma camada intermediária, melhores 

serão os resultados. 

Para os modelos com três camadas, à medida que se aumenta a quantidade de 

neurônios nas camadas intermediárias o valor da correlação RV aumenta, atinge um valor 

máximo, depois diminui novamente, apresentando uma instabilidade. Com intuito de 

melhorar o comportamento desses resultados, foi acrescentada mais uma camada 

intermediária, porém a correlação RV dessa nova rede neural diminuiu consideravelmente. 

 

Tabela 10 – Correlações obtidas para os modelos do conjunto de dados C3 na fase de validação. 

Arquiteturas Nº De Iterações RV 

R1 A6:6:4:1 5.000.000 0,84 

R2 A6:8:4:1 2.000.000 0,86 

R3 A6:10:4:1 2.000.000 0,85 

R4 A6:6:4:2:1 1.000.000 0,84 

R5 A6:8:4:2:1 1.000.000 0,84 

R6 A6:8:6:4:1 2.000.000 0,88 

R7 A6:10:4:2:1 1.000.000 0,84 

R8 A6:10:6:4:1 2.000.000 0,87 

R9 A6:10:8:4:1 3.000.000 0,88 

R10 A6:8:6:4:2:1 1.000.000 0,84 

Fonte: Autor (2013) 

 

Comparando-se os resultados das correlações apresentados na Tabela 10, o 

modelo com melhor desempenho para o conjunto de dados C3 refere-se à rede neural R6, pois 

se trata de uma arquitetura com um número menor de camadas intermediárias e foram 

necessárias menos iterações para fornecer o mesmo valor de correlação RV que à rede neural 

R9. Isso também pode ser verificado através da análise da Figura 34 e da Figura 35, nas quais 

observa-se que os comportamentos são praticamente iguais. 

Portanto, a arquitetura com 6 nós de entrada, 3 camadas intermediárias com 18 

neurônios no total e 1 neurônio na camada de saída (A6:8:6:4:1) apresenta o melhor 

desempenho para o conjunto de dados C3. Vale ressaltar que as curvas de treinamento e 

validação apresentam comportamentos semelhantes, conforme a Figura 36, mostrando mais 

uma vez, que a variabilidade do conjunto de dados usados para o treinamento está presente 

também no conjunto de dados usado para a validação. 
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Figura 34 – Comparação entre os valores calculados pelo modelo A6:8:6:4:1 na fase de validação e os recalques 

medidos. 

Fonte: Autor (2013) 

 

 

 

Figura 35 – Comparação entre os valores calculados pelo modelo A6:10:8:4:1 na fase de validação e os 

recalques medidos. 

 

Fonte: Autor (2013) 
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Figura 36 – Evolução das correlações com número de iterações na fase de treinamento e validação do modelo de 

previsão de recalque em fundações profundas (A6:8:6:4:1) para o conjunto de dados C3. 

 

Fonte: Autor (2013) 

 

As Figuras 37 e 38 mostram as correlações entre os recalques calculados pelo 

modelo A6:8:6:4:1 e os recalques medidos para a fase de treinamento e validação, 

respectivamente. De forma semelhante ao observado para os modelos desenvolvidos para os 

conjuntos de dados C1 e C2, também existe a concentração de pontos para recalques abaixo 

de 20 mm . 

Figura 37 – Correlação entre os valores calculados pelo modelo A6:8:6:4:1 na fase de treinamento e os recalques 

medidos. 

 

Fonte: Autor (2013) 
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Figura 38 – Correlação entre os valores calculados pelo modelo A6:8:6:4:1 na fase de validação e os recalques 

medidos. 

 

Fonte: Autor (2013) 

 

 

Com o intuito de melhorar a visualização dos resultados apresentados 

anteriormente, e para auxiliar a definir o modelo para previsão de recalques em fundações 

profundas, foram elaboradas a Figura 39 e a Figura 40 que contém as curvas de treinamento e 

validação, respectivamente, para as três melhores arquiteturas referentes aos conjuntos de 

dados C1, C2 e C3.  

Na Figura 39 percebe-se que as três curvas da fase de treinamento para os 

modelos do conjunto de dados C1, C2 e C3 possuem comportamentos semelhantes, e 

estabilizam a partir de 2 milhões iterações. 

Na Figura 40 a curva da fase de validação para o modelo do conjunto de dados C2 

é distinta dos comportamentos referentes aos conjuntos de dados C1 e C3 que, por sua vez são 

semelhantes. Os valores das correlações do modelo A6:10:6:4:1 que pertence ao conjunto de 

dados C2, são maiores para 1 milhão de iterações e 4 milhões de iterações. 
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Figura 39 – Evolução das correlações com número de iterações na fase de treinamento dos modelos de previsão 

de recalque em fundações profundas para os conjuntos de dados C1, C2 e C3. 

 

Fonte: Autor (2013) 

 

 

Figura 40 – Evolução das correlações com número de iterações na fase de validação dos modelos de previsão de 

recalque em fundações profundas para os conjuntos de dados C1, C2 e C3. 

 

Fonte: Autor (2013) 
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estática realizada, verifica-se que o modelo A6:10:6:4:1 (arquitetura que possui 6 nós de 

entrada, 3 camadas intermediárias com 20 neurônios no total e 1 neurônio na camada de 

saída) que apresentou uma correlação RV igual a 0,89 correspondente a 4 milhões de iterações, 

representa melhor o fenômeno físico do surgimento dos recalques para o banco de dados 

usado na modelagem.  

A Tabela 11 mostra os percentuais de contribuição das variáveis de entrada na 

resposta da rede neural, fornecidos pelo programa QNET2000, para o modelo A6:10:6:4:1 

referente ao conjunto de dados C2. As informações sobre a estaca (tipo, comprimento e 

diâmetro) tiveram a maior contribuição no cálculo dos recalques em fundações profundas com 

48,61%, enquanto que o solo (NF, NP) apresentou apenas 18,79% e a carga aplicada 32,60%.  

 

Tabela 11 – Contribuição das variáveis de entrada para o modelo de previsão de recalque em fundações 

profundas (A6:10:6:4:1) fornecidas pelo programa QNET2000. 

Entrada T L D NF NP P 

Contribuição (%) 7,65 29,77 11,19 13,27 5,52 32,60 

Fonte: Autor (2013) 

 

Conforme visto na Figura 17 apresentada no Capítulo 3, 53,8% dos recalques 

medidos nas provas de cargas estáticas apresentam valores abaixo de 3,5 mm e, na maioria 

dos casos, as estacas correspondentes estão com as bases assentes em uma camada de solo 

com NSPT da igual à 40 golpes/30 cm, conforme verifica-se na Tabela A.1. Isso sugere que 

esses deslocamentos estejam relacionados ao encurtamento elástico do elemento estrutural 

assente na camada indeslocável, que pode ser obtido pela equação abaixo proposta por 

Fellenius (2002) apud Anjos (2006): 

 

    
        

    
 

(33)

 

Onde: 

L: comprimento da fundação; 

P: carga vertical; 

EP: módulo de elasticidade da estaca; 

A: área da seção transversal da fundação. 
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As variáveis presentes nessa equação explica o fato das variáveis de entrada 

adotadas no modelo A6:10:6:4:1 fornecer resultados satisfatórios, porém, é importante 

salientar que na modelagem utilizando perceptron para calcular recalques em fundações 

profundas, alguns fatores que influenciam os recalques não foram considerados, como por 

exemplo, as propriedades das estacas (módulo de elasticidade e compressibilidade), os 

parâmetros de resistência e deformabilidade do solo, o nível do lençol freático que varia com 

as condições climáticas, dentre outros, e a inclusão destas variáveis poderá melhorar os 

modelos de previsão.  

 

4.2 Análise dos Resíduos 

 

De posse dos valores dos recalques calculados pelo modelo proposto e dos 

recalques medidos, foi realizada a análise dos resíduos que está detalhada no item 3.6. A 

Tabela 12 mostra o cálculo de    
  

   
 para a distribuição dos resíduos calculados para o 

modelo de previsão de recalques em fundações profundas, considerando os resultados 

fornecidos pelo programa QNET2000 na fase de validação. Para a normalização dos limites 

dos intervalos de classes foram usados os valores da média igual a - 0,7 mm e do desvio-

padrão igual a 6,84 mm referentes aos resíduos. 

Considerando o número de graus de liberdade igual a 1 (um), obtido pela equação 

28 para o número de classes de frequência igual a 4, o valor para    
  

   
 é igual a 3,841, 

superior ao valor de 0,02 obtido para    
  

   
. Estes resultados comprovam que os resíduos do 

modelo proposto de previsão de recalques em fundações profundas distribuem-se segundo o 

modelo de probabilidade Gaussiano (Figura 41). 

 

Tabela 12 – Cálculo de    
  

   
 para os resíduos do modelo de previsão de recalques em fundações profundas. 

Classes 
    Cálculo z              

 

   
 

n % Classes n % 

-65,00 -16,25 5 1,4 -9,40 -2,27 4,0 1,2 0,00 

-16,25 0,00 208 59,4 -2,27 0,10 185 52,8 0,01 

0,00 16,25 134 38,3 0,10 2,48 158,7 45,4 0,01 

16,25 65,00 3 0,9 2,48 9,61 2,30 0,7 0,00 

TOTAL 350   0,02 

Fonte: Autor, 2013 
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A Figura 41 mostra a distribuição dos resíduos para o modelo de previsão de 

recalques em fundações profunda e a curva referente à distribuição de probabilidade normal. 

 

Figura 41 - Distribuição de frequência dos resíduos do modelo de previsões de previsão de recalque em 

fundações profundas 

 

Fonte: Autor (2013) 

 

Conforme visto no item 3.6, após a confirmação da hipótese que a distribuição 

dos resíduos para o modelo de previsão de recalques em fundações profunda se comporta 

segundo a distribuição de probabilidade normal, aplicou-se a equação 25 para determinar o 

intervalo para as médias de confiança, para um nível confiança de 95%, obtendo-se o seguinte 

resultado: 

 

                     (34)

 

Onde: 

ρc: recalque calculado pelo modelo proposto (A6:10:6:4:1); 

ρm: recalque medido em prova de carga estática. 

 

A equação 34 indica que 95% das previsões realizadas pelo modelo proposto para 

calcular recalques em fundações profundas apresentará um erro máximo entre -1,41 e 0,02mm 

em relação ao recalque medido durante a realização de uma prova de carga estática. 
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4.3 Apresentação do Modelo 

 

O modelo proposto para estimar recalque em fundações profundas a partir de 

dados obtidos em relatórios de sondagem à percussão e provas de cargas executadas em 

estacas do tipo hélice contínua, cravadas metálicas e escavadas, pode ser representado de 

forma simplificada por: 

 

                     (35)

Onde: 

ρ: recalque calculado pela rede neural (A6:10:6:4:1); 

T: tipo de estaca (Tabela 4); 

L: Comprimento da estaca, em m; 

D: Diâmetro da estaca, em m; 

NF: NSPT acumulado ao longo do fuste da estaca, em golpes/30cm; 

NP: NSPT correspondente à base da estaca, em golpes/30cm; 

P: Carga vertical, em kN. 

 

Figura 42 – Arquitetura do modelo proposto para estimar recalques em fundações profundas 

 

Fonte: Autor (2013) 
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A arquitetura do modelo proposto (A6:10:6:4:1) possui: 6 variáveis na camada de 

entrada, 20 neurônios distribuídos em 3 camadas intermediárias e 1 neurônio na camada de 

saída (Figura 42). As correlações RT e RV fornecidas pelo programa QNET2000 para esse 

modelo nas fases de treinamento e validação, respectivamente, correspondentes a 4 milhões 

de iterações, é igual a 0,89.  

Os resíduos referentes à fase validação que foram obtidos através da equação 24 

para o modelo de previsão de recalques em fundações profundas proposto enquadram-se no 

intervalo para um nível confiança de 95% dado pela equação 34. 

As Tabelas 13, 14 e 15 apresentam os valores dos pesos sinápticos wkj e dos 

limiares bk obtidos após o treinamento do modelo proposto para previsão de recalque em 

fundações profundas. Esses resultados permitem a implantação deste modelo em planilhas de 

cálculos, para isso é necessário: 

a) Determinar as variáveis de entrada, que são: T, L, D, NF, NP e P; 

b) Normalizar essas variáveis usando os valores máximos e mínimos 

correspondente ao conjunto de dados C2 apresentados na Tabela 6; 

c) Aplicar as equações 3, 4 e 6 apresentadas no Capítulo 2 usando os pesos 

sinápticos e limiares apresentados abaixo, e com isso determinar a resposta da 

rede neural; 

d) Desnormalizar o valor obtido na planilha. 

 

Tabela 13 – Valores dos pesos sinápticos (wkj) e dos limiares (bk) entre a camada de entrada e a primeira camada 

intermediária do modelo de previsão de recalque em fundações profundas obtidos após o treinamento 

 
Camada de entrada 

T L D NF NP P bk 

1
ª 

C
a

m
a

d
a

 i
n

te
rm

ed
iá

ri
a
 

1 0,4839 -7,9745 3,8571 -1,3235 7,3414 -6,5984 0,2635 

2 -3,7094 1,6709 4,8919 -4,7845 2,3181 10,7594 -1,4833 

3 1,8792 -5,6837 -6,9943 -5,4429 2,7669 -2,1065 6,3052 

4 0,9962 2,5931 -13,4542 -15,3136 -2,3848 11,7547 3,8280 

5 -0,4182 -4,4323 -13,9947 6,8686 6,6758 4,8123 -0,1592 

6 4,1078 8,5413 -9,4186 10,0605 -3,0371 -6,2104 -0,6392 

7 1,3163 6,7806 -6,6633 -15,3817 -4,2529 15,6210 -0,2302 

8 -1,1161 13,3266 -6,8612 0,9261 4,6730 -0,7647 -2,6636 

9 -7,1833 3,9421 -17,5617 -12,3524 -1,9508 -11,4093 12,3286 

10 -3,7773 0,5640 -6,3620 4,1864 -10,3989 7,8127 3,7785 

Fonte: Autor (2010) 
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Tabela 14 – Valores dos pesos sinápticos (wkj) e dos limiares (bk) entre a primeira e a segunda camada 

intermediária do modelo de previsão de recalque em fundações profundas obtidos após o treinamento 

 
1ª Camada intermediária 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bk 

2
ª 

C
a

m
a

d
a

 

in
te

rm
ed

iá
ri

a
 

1 -2,619 7,344 -0,992 2,709 2,669 6,268 -0,240 -3,042 -0,001 0,535 -3,530 

2 3,729 3,659 -1,633 2,646 2,637 -7,451 -4,326 0,875 -10,942 4,668 2,963 

3 -1,690 -5,248 5,715 10,787 2,003 -7,645 3,002 1,439 -24,666 3,634 -1,222 

4 9,819 -2,033 -8,417 -13,556 6,769 5,478 8,830 -7,045 -0,711 8,036 0,913 

5 -1,568 8,282 -2,160 -7,111 4,550 -10,223 -5,140 -5,782 -10,190 -0,154 3,637 

6 6,695 -3,434 -4,308 7,104 -9,065 -7,520 5,792 12,095 -2,929 0,400 0,533 

Fonte: Autor (2010) 

 

 

 

 

Tabela 15 – Valores dos pesos sinápticos (wkj) e dos limiares (bk) entre a segunda e a terceira camada 

intermediária e camada de saída do modelo de previsão de recalque em fundações profundas obtidos após o 

treinamento 

 
2ª Camada intermediária Camada de saída 

1 2 3 4 5 6 bk δ bk 

3
ª 

C
a
m

a
d

a
 

in
te

rm
ed

iá
ri

a
 1 -12,9715 -11,1286 -12,8043 17,2385 -7,9736 15,7286 9,6990 -11,0119 10,2809 

2 -3,7280 -2,8801 0,5160 -1,7981 -1,6249 -1,2325 -1,3002 -1,1310 10,2809 

3 -4,5981 -1,3532 5,9101 -7,5432 -2,9620 -7,0131 5,2941 -5,9444 10,2809 

4 -3,6059 0,3158 -2,6097 1,8150 -1,8300 1,0259 3,6066 -1,0350 10,2809 

Fonte: Autor (2010) 

 

De posse dos recalques calculados pelo modelo proposto e dos recalques medidos 

na prova de carga estática executada em determinada estaca, é possível comparar as curvas 

carga-recalque, e consequentemente analisar a utilidade e limitações do modelo proposto. 

As Figuras 43 e 44 mostram as curvas carga-recalque para as cargas aplicadas 

versus os recalques medidos na prova de carga estática e os recalques calculados pelo modelo 

proposto para estacas do tipo hélice contínua pertencentes ao conjunto de dados utilizado no 

desenvolvimento do trabalho (Apêndice A). 

Na Figura 43 os recalques medidos na estaca variam entre 0 e 200 mm, sendo que 

o recalque máximo é um valor disperso com relação aos demais valores do conjunto de dados, 

e ainda assim o modelo proposto forneceu resultados próximos aos valores medidos. 
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Figura 43 – Curva carga-recalque para estaca hélice contínua E20 (D = 800mm) 

 

Fonte: Autor (2013) 

 

Na Figura 44 percebe-se que, embora existam alguns picos no comportamento do 

modelo proposto, é possível interpolar os pontos e traçar uma curva carga-recalque para o 

modelo proposto com um comportamento que se aproxima ao esperado em uma prova de 

carga estática. 

 

Figura 44 – Curva carga-recalque para estaca hélice contínua E48 (D = 500mm) 

  

Fonte: Autor (2013) 
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As Figuras 45 e 46 mostram as curvas carga-recalque semelhantes àquelas 

apresentadas para estacas do tipo hélice contínua, porém, para as cravadas metálicas que 

também pertencem ao conjunto de dados utilizado na modelagem.  

Na Figura 45 percebe-se que os comportamentos são praticamente iguais, e, além 

disso, o modelo proposto detectou a carga última dessa estaca. Isso implica que para recalques 

maiores do que os valores admissíveis os resultados são satisfatórios. 

 

Figura 45 – Curva carga-recalque para estaca cravada metálica E127 (D = 160mm) 

 

Fonte: Autor (2013) 

 

 

Figura 46 – Curva carga-recalque para estaca cravada metálica E112 (D = 360mm) 

 Fonte: Autor (2013) 
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Foi repetido o mesmo procedimento realizado na Figura 44 para a Figura 46, e 

com isso verificou-se que os resultados obtidos com o modelo proposto podem apresentar um 

comportamento irregular para estacas cravadas metálicas e também serem adaptados. 

As curvas carga-recalque para as estacas escavadas, que pertencem ao conjunto de 

dados, podem ser visualizadas nas Figuras 47 e 48. A Figura 47 mostra que para estacas 

escavadas o modelo proposto também apresenta resultados satisfatórios. 

 

Figura 47 – Curva carga-recalque para estaca escavada E183 (D = 1,20m) 

 

Fonte: Autor (2013) 

 

 

Figura 48 – Curva carga-recalque para estaca escavada E157 (D = 1,65m) 

  

Fonte: Autor (2013) 
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Assim como para as estacas do tipo hélice contínua e cravadas metálicas, também 

é possível realizar adaptações no comportamento do modelo proposto para estacas escavadas 

quando os resultados apresentarem comportamentos distorcidos.  

Analisando as figuras do Apêndice C, nota-se que, em alguns casos o modelo 

proposto subestimou os recalques medidos dos exemplos do tipo entrada-saída, que por sua 

vez, já se tratavam de valores muito baixos, fornecendo valores negativos para os recalques 

calculados. 

Com a finalidade de analisar os comportamentos da curva carga-recalque para 

uma estaca do tipo hélice contínua (teste) que não pertencesse ao conjunto de dados usado na 

modelagem, foi feito um levantamento em empresa local das informações necessárias 

(relatórios de sondagem à percussão e prova de carga estática), e com isso foram calculadas as 

variáveis de entrada através das equações apresentadas no item 3.2 deste trabalho, e a partir 

disso foi aplicado o modelo proposto para estimar os recalques. 

Após isso, foi elaborada a Figura 49 que mostra as curvas carga-recalque para o 

modelo proposto e para a prova de carga estática executada na estaca, sendo que a curva 

referente ao modelo foi prolongada até que a carga limite da estaca (aproximadamente 3.000 

kN) fosse visualizada. Em seguida, foi aplicado o método de Van der Veen (1953) apud 

Vianna (2000) para determinar a carga última da estaca teste a partir dos resultados obtidos na 

prova de carga estática, obtendo-se PR igual a 2.700 kN. Comparando-se os valores das cargas 

limites calculadas verifica-se que o modelo proposto permite detectar a carga limite da estaca. 

 

Figura 49 – Curva carga-recalque para estaca teste do tipo hélice contínua (D = 600mm) 

  

Fonte: Autor (2013) 
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5 CONCLUSÕES 

 

Com a realização dessa pesquisa, foi possível demonstrar que as redes neurais 

artificiais são capazes de entender o comportamento das fundações profundas com relação aos 

recalques e, a partir de variáveis relacionadas à estaca e ao solo (dados obtidos em relatório de 

sondagem e prova de carga estática realizados em 199 estacas), fornecer respostas 

satisfatórias. 

A modelagem com redes neurais foi feita com auxilio do programa QNET2000, 

para três conjuntos de dados. Os parâmetros de aprendizagem adotados no treinamento dos 

modelos para previsão de recalques em fundações profundas foram α = 0,8 e 0,01 ≤ η ≤ 0,30. 

A função de ativação escolhida foi a função sigmoide. 

Neste trabalho foram elaboradas três configurações distintas para as variáveis de 

entrada: C1, C2 e C3. Para cada uma delas foram testadas dez arquiteturas distintas, variando-

se o número de camadas, ou de neurônios em função dos resultados obtidos na fase de 

treinamento e validação. Observou-se que a quantidade e o tipo de variáveis de entrada 

adotadas influenciam no número de iterações necessário para a estabilização evolução das 

correlações obtidas na fase de treinamento, ou seja, quanto maior a quantidade de variáveis de 

entrada, maior será o número de iterações.  

Alguns modelos elaborados apresentaram comportamentos semelhantes para a 

evolução das correlações obtidas na fase de validação RV e treinamento RT, isso implica que a 

variabilidade do conjunto de treinamento também está presente no conjunto de validação. Tal 

fato pode ser explicado pela quantidade de dados (1.748 exemplos do tipo entrada-saída) 

utilizados, uma vez que quanto maior a quantidade de informação no conjunto de dados, 

maior será o conjunto de validação e a probabilidade de manter a variabilidade. 

As correlações RV fornecidas pelo programa QNET2000 para os melhores 

modelos de previsão de recalque referentes aos conjuntos de dados C1, C2 e C3 foram: 0,84; 

0,89 e 0,88. Decorrente da proximidade dos valores das correlações RV para os modelos 

referentes aos conjuntos de dados C2 e C3, foi realizada a análise das curvas carga-recalque 

para cada uma das estacas pertencentes a esses conjuntos, constatando-se que o modelo 

A6:10:6:4:1 (arquitetura que possui 6 nós de entrada, 3 camadas intermediárias com 20 

neurônios no total e 1 neurônio na camada de saída) representa melhor o fenômeno físico do 

surgimento dos recalques para o banco de dados usado na modelagem. 

O modelo que forneceu resultados satisfatórios para o conjunto de dados utilizado 

foi aquele em que o recalque medido é a variável da camada de saída, e as variáveis da 
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camada de entrada são: tipo, comprimento e diâmetro da estaca, NSPT acumulado ao longo do 

fuste da estaca, NSPT do solo na profundidade de assentamento da base da estaca, e a carga 

aplicada. Dentre essas variáveis, as informações sobre a estaca (tipo, comprimento e 

diâmetro) tiveram a maior contribuição no cálculo dos recalques em fundações profundas com 

48,61%, enquanto que o solo (NF, NP) apresentou apenas 18,79% e a carga aplicada 32,60%.  

Foi realizada uma análise da variabilidade dos recalques medidos nas provas de 

cargas estáticas pertencentes ao conjunto de dados, onde se constatou que 53,8% dos valores 

estão abaixo de 3,5 mm e, na maioria dos casos, as estacas correspondentes estão com as 

bases assentes em uma camada de solo com NSPT da igual à 40 golpes/30 cm. Isso sugere que 

esses deslocamentos estejam relacionados ao encurtamento elástico do elemento estrutural 

assente na camada indeslocável, e explica o fato das variáveis de entrada adotadas no modelo 

A6:10:6:4:1 fornecer resultados satisfatórios. 

Porém, alguns fatores que influenciam os recalques não foram considerados, 

como por exemplo, as propriedades das estacas (módulo de elasticidade e compressibilidade), 

os parâmetros de resistência e deformabilidade do solo, o nível do lençol freático que varia 

com as condições climáticas, dentre outros, e a inclusão destas variáveis poderá melhorar os 

modelos de previsão.   

De posse dos resíduos calculados para os resultados obtidos na etapa de validação 

do modelo proposto foi feito um teste de aderência, onde se verificou que estes resíduos se 

adaptam a uma Distribuição Normal de Probabilidade. A partir disso, foi possível determinar 

um intervalo com nível de confiança igual a 95%, isso significa que 95% dos recalques 

calculados pelo modelo proposto apresentarão um erro máximo entre -1,41 e 0,02mm em 

relação ao recalque medido durante a realização de uma prova de carga estática. 

O modelo proposto permite estimar recalques para fundações profundas do tipo 

estaca hélice contínua, cravada metálica e escavada, para qualquer valor de carga vertical, e, a 

partir disso, determinar a carga limite da estaca através de uma análise do comportamento da 

curva carga-recalque, sendo este um diferencial com relação aos métodos baseados na teoria 

da elasticidade, que apresenta uma curva carga-recalque linear decorrente das suas hipóteses. 

Para os casos em que ocorreram grandes deslocamentos, ou seja, a resistência da 

base da estaca foi mobilizada, conforme afirma Velloso e Lopes (2010), o modelo proposto 

apresentou resultados muito satisfatórios, comprovando o entendimento do comportamento 

estaca-solo pelas redes neurais artificiais. Nas estacas que apresentaram recalques baixos, as 

curvas carga-recalque referente ao modelo proposto divergem das curvas carga-recalque para 

as provas de cargas estática realizadas, porém a diferença entre o valor medido e o calculado 
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estão na ordem de milímetros, o que do ponto de vista da prática da engenharia de fundações 

não são afetam o desempenho da estrutura. 

Essa pesquisa representa uma contribuição importante na área de geotecnia, no 

que tange a previsão de recalques em fundações profundas, já que o modelo considera o 

mecanismo de transferência de carga (interação solo-estrutura) e possibilita determinar a 

carga limite e a carga de trabalho da estaca, a partir dos deslocamentos admissíveis, 

conduzindo a um projeto final mais racional, econômico e seguro. 

 

5.1 Sugestões para Futuras Pesquisas 

 

Segue abaixo algumas sugestões para futuras pesquisas:  

a) Incluir no banco de dados utilizado as estacas que não foram estudadas, como 

por exemplo: estaca raiz, pré-moldada de concreto, etc.; 

b) Considerar a estratigrafia do solo como a quantificação em porcentagem de 

materiais existentes ao longo do fuste; 

c) Considerar para o cálculo de NF as seguintes situações: 

 Média aritmética; 

 Média harmônica; 

 Média Geométrica. 

d) Incluir as características de deformabilidade da estaca obtidas via retroanálise 

das curvas carga-recalque em simulações elasto-plásticas como variáveis de 

entrada; 

e) Estudar o desenvolvimento de modelos para previsão de recalques em 

fundações profundas utilizando como dados de entrada parâmetros do solo, 

estaca e curva carga-recalque obtidas a partir de simulações numéricas do 

comportamento tensão versus deformação das estacas; 

f) Aplicar o modelo proposto e comparar os resultados obtidos com recalques 

calculados por métodos baseados na teoria da elasticidade, como por exemplo, 

os métodos propostos por Poulos e Davis (1980) e Randolph e Wroth (1978) 

apud Velloso e Lopes (2010). 
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