
	

Introdução	

A	Inteligência	Computacional	busca,	através	de	técnicas	inspiradas	na	Natureza,	

o	 desenvolvimento	 de	 sistemas	 inteligentes	 que	 imitem	 aspectos	 do	

comportamento	 humano,	 tais	 como:	 aprendizado,	 percepção,	 raciocínio,	

evolução	e	adaptação.		

Técnica	Computacional		 Inspiração	na	Natureza		

Redes	Neurais	artificiais	 Neurônios	biológicos	

Computação	Evolucionária	 Evolução	biológica	

Lógica	Fuzzy	 Processamento	linguístico	

Sistemas	Especialistas	 Processo	de	Inferência	

O	cérebro	humano	

O	 sistema	 nervoso	 biológico	 é	 formado	 por	 um	 conjunto	 extremamente	

complexo	 de	 neurônios.	  O	 centro	 do	 sistema	 (o	 cérebro)	 é	 representado	 por	

uma	rede	de	neurônios	 (rede	neural)	que	recebe	 informações	e	 toma	decisões,	

através	de	receptores	que	convertem	os	estímulos	do	corpo	ou	do	ambiente	em	

impulsos	elétricos	que	transmitem	informação	para	a	rede	neural;	os	atuadores,	

por	sua	vez,	convertem	impulsos	em	respostas	para	a	saída	do	sistema. 

O	cérebro	humano	é	responsável	pelo	controle	das	funções	e	dos	movimentos	do	

organismo.	 Ele	 é	 composto	 por	 aproximadamente	 100	 bilhões	 de	 neurônios.	

Cada	 neurônio	 está	 conectado	 a	 aproximadamente	 100	 outros	 através	 de	

sinapses,	 formando,	 juntos,	 uma	 grande	 rede,	 chamada	 rede	 neural	 biológica.	

Esta	 grande	 rede	 proporciona	 uma	 fabulosa	 capacidade	 de	 processamento	 e	

armazenamento	de	informação.	Os	neurônios	estão	conectados	uns	aos	outros	e	

juntos	 formam	 uma	 grande	 rede,	 a	 rede	 neural.	 As	 redes	 naturais	 não	 são	

uniformes.	 Esta	 grande	 rede	 proporciona	 uma	 fabulosa	 capacidade	 de	
processamento	e	armazenamento	de	informação.	 

	



Nos	 neurônios	 a	 comunicação	 é	 realizada	 através	 de	 impulsos,	 quando	 um	

impulso	é	recebido,	o	neurônio	o	processa,	e	passado	um	limite	de	ação,	dispara	

um	segundo	impulso	que	produz	uma	substância	neurotransmissora	o	qual	 flui	

do	 corpo	 celular	 para	 o	 axônio.	As	mais	 de	10	 trilhões	 de	 sinapses	 (conexões)	

transmitem	estímulos	através	de	diferentes	concentrações	de	Sódio	e	Potássio,	e	

os	resultados	destas	podem	ser	estendidos	por	todo	o	corpo	humano..	Eles	tem	

um	 papel	 essencial	 na	 determinação	 do	 funcionamento,	 comportamento	 e	 do	

raciocínio	do	ser	humano.	

	

Todos	 os	 estímulos	 do	 nosso	 ambiente	 causam,	 nos	 seres	 humanos,	 sensações	

como	 dor	 e	 calor.	 Os	 sentimentos,	 pensamentos,	 programação	 de	 respostas	

emocionais	 e	motoras,	 causas	 de	 distúrbios	mentais,	 e	 qualquer	 outra	 ação	 ou	

sensação	 do	 ser	 humano,	 não	 podem	 ser	 entendidas	 sem	 o	 conhecimento	 do	

processo	de	comunicação	entre	os	neurônios.	

Os	principais	constituintes	de	um	neurônio	são:	

• dentritos	 -	 responsáveis	 por	 receber	 os	 estímulos	 transmitidos	 pelos	

outros	neurônios;		

• corpo	celular	-	responsável	por	coletar	e	combinar	informações	vindas	de	

outros	neurônios;		

• axônio	-	responsável	por	transmitir	os	estímulos	para	outras	células;	

• contatos	 sinápticos,	 ou	 sinapses,	 são	 responsáveis	 por	 transmitir	 as	

informações	de	uma	célula	para	outra.	

As	células	nervosas	naturais	possuem	terminações	(axônios	e	dentritos),	sendo	

que	 substâncias	 denominadas	 neurotransmissores	 participam	 da	 transferência	

de	sinais	de	natureza	elétrica	entre	células.	Um	impulso	é	transmitido	através	de	

sinapses.	A	sinapse	é	uma	região	de	contato	muito	próximo	entre	a	extremidade	

do	axônio	de	um	neurônio	e	a	superfície	de	outras	células.	



					 	 	

Figura	1	–	Estrutura	de	um	neurônio	biológico	

Analogamente	ao	cérebro	humano,	as	redes	neurais	artificiais	têm	a	capacidade	

de	 interagir	 com	 o	 meio	 externo	 e	 adaptar-se	 a	 ele.	 Essas	 características	

conferem	 as	 redes	 neurais	 uma	 importância	 multidisciplinar,	 que	 faz	 desta	

técnica	 	 uma	 ferramenta	 em	 diversas	 áreas	 do	 conhecimento	 tais	 como:	

engenharia,	matemática,	física,	etc.		

Redes	Neurais	Artificiais	

Neurocomputação	estuda	estas	estruturas	de	processamento	da	 informação	de	

interesse:		as	redes	neurais	artificiais	(RNA).	As	RNA	consistem	uma	abordagem	

na	 solução	 de	 problemas,	 dentro	 inteligência	 computacional.	 Procura-se	

construir	um	sistema	computacional	que	modele	os	sistema	cerebral	natural,	e	

de	 um	 comportamento	 inteligente,	 ou	 seja,	 aprendendo	 novas	 tarefas,	 fazendo	

generalizações,	descobertas	e	extrapolando	o	conhecimento.	 	Da	mesma	 forma,	

os	 neurônios	 artificiais	 poderão	 se	 auto-organizar,	 quando	 apresentados	 a	

ambientes	diversos	(aplicações),	criando	suas	próprias	representações	 internas	

e	até	sugerir	previsões.		

	

RNA	são	sistemas	paralelos	e	distribuídos,	formados	a	partir	da	interconexão	de	

vários	 elementos	 de	 processamento	 (cujo	 funcionamento	 é	 semelhante	 àquele	

dos	 neurônios	 do	 cérebro).	 Estes	 sistemas	 caracterizam-se	 pelo	 método	 de	

aprendizagem	 que	 se	 baseia	 no	 armazenamento	 de	 informação	 a	 que	 são	

expostos,	 a	 informação	 armazenada	 nos	 pesos	 das	 interconexões	 entre	 as	

unidades	de	processamento.	

	



Os	 primeiros	 documentos	 mencionados	 sobre	 redes	 neurais	 ou	

neurocomputação	 datam	 de	 1943	 com	 McCulloch	 e	 Pitts	 que	 projetaram	 a	

estrutura	 que	 é	 conhecida	 como	 a	 primeira	 rede	 neural.	 Estes	 pesquisadores	

propuseram	 um	 modelo	 de	 neurônio	 como	 uma	 unidade	 de	 processamento	

binária	 e	 provaram	 que	 esta	 unidade	 é	 capaz	 de	 executar	 muitas	 operações	

lógicas.	Este	modelo,	apesar	de	muito	simples,	 trouxe	uma	grande	contribuição	

para	 as	 discussões	 sobre	 a	 construção	 dos	 primeiros	 computadores	 digitais,	

permitindo	 a	 criação	 dos	 primeiros	 modelos	 matemáticos	 de	 dispositivos	

artificiais	 que	 buscavam	 analogias	 biológicas	 (uma	 máquina	 baseada	 ou	

inspirada	 no	 cérebro	 humano).	 Em	 1949,	 Donald	 O.	 Hebb	 apresentou	 uma	

hipótese	a	respeito	da	maneira	com	que	a	força	das	sinapses	no	cérebro	se	altera	

em	 resposta	 à	 experiência.	 Em	 particular,	 ele	 sugeriu	 que	 as	 conexões	 entre	

células	que	são	ativadas	ao	mesmo	tempo	tendem	a	se	fortalecer,	enquanto	que	

as	 outras	 conexões	 tendem	 a	 se	 enfraquecer.	 Esta	 hipótese	 passou	 a	 influir	

decisivamente	 na	 evolução	 da	 teoria	 de	 aprendizagem	 em	 RNAs.	 Hebb	 foi	 o	

primeiro	 a	 propor	 uma	 lei	 de	 aprendizagem	 específica	 para	 as	 sinapses	 dos	

neurônios.		

	

Por	 volta	 de	 1957	 Frank	 Rosenblatt,	 Charles	 Wightman	 e	 outros.	

Rosenblatt	introduziu	uma	nova	abordagem	para	o	problema	de	reconhecimento	

de	 padrões	 com	o	 desenvolvimento	 do	Perceptron. Ele	 também	propôs	 para	 o	

Perceptron	um	algoritmo	para	o	ajuste	dos	pesos. Devido	à	profundidade	de	seus	

estudos,	 suas	 contribuições	 técnicas,	 muitos	 o	 veem	 como	 o	 fundador	 da	

neurocomputação.	 Por	 volta	 do	 mesmo	 período,	 Bernard	 Widrow	 e	 alguns	

colaboradores,	desenvolveram	um	novo	tipo	de	elemento	de	processamento	de	

redes	neurais	 chamado	de	Adaline	 (abreviação	de	Adaptive	Linear	Element),	 e	

mais	tarde	a	sua	generalização	multidimensional,	o	Madaline	(múltipla	Adaline).	

Esta	 rede	 era	 equipada	 com	 uma	 nova	 lei	 de	 aprendizado,	 conhecida	 como	

"Regra	Delta",	que	depois	foi	generalizada	para	redes	com	modelos	neurais	mais	

elaborados.	

	

Em	 1969,	 L.	 M.	 Minsky	 e	 S.	 A.	 Papert	 demonstraram	 que	 a	 rede	

perceptron,	apesar	de	ser	capaz	de	executar	as	operações	booleanas	AND	e	OR,	



não	é	capaz	de	executar	outras	operações	elementares,	como	XOR	(ou-exclusivo).	

Além	 disso,	 esses	 autores	 não	 acreditavam	 que	 uma	 arquitetura	 adequada	 em	

conjunto	 com	 um	 algoritmo	 de	 ajuste	 dos	 pesos	 pudesse	 ser	 desenvolvida	 de	

forma	 a	 superar	 esta	 limitação,	 o	 que	 paralisou	 as	 pesquisas	 na	 área	 de	 redes	

neurais	 por	 mais	 de	 uma	 década.	 A	 partir	 de	 1982,	 Teuvo	 Kohonen,	 Stephen	

Grossberg,	 B.	 Widrow,	 entre	 outros,	 conseguiram	 estabelecer	 um	 campo	

concreto	 para	 o	 renascimento	 da	 área,	 com	 diversas	 propostas	 para	 o	

desenvolvimento	 e	 para	 as	 aplicações	 de	 redes	 neurais.	 Fatores	 como	

disponibilidade	 de	 computadores	 com	 maior	 capacidade	 de	 cálculo,	

desenvolvimento	de	novos	algoritmos	de	aprendizado	e	maior	conhecimento	da	

estrutura	do	cérebro	biológico,	contribuíram	para	o	ressurgimento	definitivo	das	

pesquisas	em	redes	neurais	e,	consequentemente,	permitindo	a	sua	aplicação	em	

sistemas	 reais.	 Neste	 período,	 John	Hopfield,	 e	 efetivamente	 colocou	 a	 área	 de	

redes	 neurais	 como	 uma	 das	 prioritárias	 na	 obtenção	 de	 recursos	 foi	 o	

desenvolvimento	de	um	método	para	ajuste	de	parâmetros	de	redes	de	múltiplas	

camadas,	 baseado	 em	 um	 algoritmo	 denominado	 backpropagation, tornou-se	

largamente	conhecido	após	a	publicação,	em	1986,	do	livro	“Parallel	Distributed 

Processing”, por	J.	L.	Mcclelland	e	D.	E.	Rumelhart.		

 

Desde então, várias	 aplicações	 tem	 sido	 mapeadas	 através	 de	 redes	

neurais	 artificiais,	 tais	 como:	 reconhecimento	 de	 padrões,	 processamento	 de	

imagens,	sistemas	de	controle,	robótica	e	identificação	de	sistemas,	entre	outras. 

 

Algumas	características	importantes	em	uma	rede	neural	artificial	são:	

• Robustez:	a	eliminação	de	alguns	neurônios	não	afeta	substancialmente	o	

seu	desempenho.		

• Flexibilidade:	 pode	 ser	 ajustada	 a	 novos	 ambientes	 por	 meio	 de	 um	

processo	 de	 aprendizagem,	 sendo	 capaz	 de	 aprender	 novas	 ações	 com	

base	na	informação	contida	nos	dados	de	treinamento.		

• Processamento	 de	 informação	 incerta:	 informação	 incompleto	 (com	

ruído)	possibilita	obter	raciocínio	correto.		



• Paralelismo:	 um	 imenso	 número	 de	 neurônios	 está	 ativo	 ao	 mesmo	

tempo.	 Não	 existe	 a	 restrição	 de	 um	 processador	 que	 obrigatoriamente	

trabalhe	uma	instrução	apos	outra.			

	

A	 estrutura	 de	 uma	 rede	 neural	 é	 paralelamente	 distribuída,	 e	 possui	

habilidade	de	aprender.	Portanto,	sua	utilização	alguns	benefícios:		

• Capacidade	de	realizar	mapeamentos	não-lineares	entre	entrada	e	saída;		

• Adaptabilidade,	mediante	a	um	algoritmo	de	aprendizado;		

• Tolerância	à	falhas;	

• Uniformidade	e	análise;	

• Analogia	neurobiológica.	

	

Os	 neurônios	 de	 uma	RNA	 devem	 estar	 conectados	 entre	 si,	 são	 dispostos	 em	

camadas,	e	os	neurônios	de	uma	mesma	camada	normalmente	se	comportam	da	

mesma	maneira.	A	disposição	dos	neurônios	nas	camadas	e	o	padrão	de	conexão	

entre	estas	definem	a	arquitetura	da	RNA.	

	

Uma	típica	rede	neural	é	um	conjunto	de	nós	conectados	entre	si,	cada	conexão	

entre	os	neurônios	tem	um	peso	numérico.		

	

Modelo	Artificial	do	Neurônio	

Basicamente,	 todos	os	 tipos	de	 redes	neurais	apresentam	a	mesma	unidade	de	

processamento:	 um	 neurônio	 artificial,	 que	 simula	 o	 comportamento	 do	

neurônio	 biológico.	 Esse	 neurônio	 artificial	 possui	 várias	 entradas,	 que	

correspondem	às	conexões	sinápticas	com	outras	unidades	similares	a	ele,	e	uma	

saída,	 cujo	 valor	 depende	 diretamente	 da	 somatória	 ponderada	 de	 todas	 as	

saídas	dos	outros	neurônios	a	esse	conectado.	

	

O	modelo	artificial	de	neurônio	é	mostrado	na	Figura	2,	sendo	uma	generalização	

do	modelo	 de	McCulloch	 e	 Pitts	 (1943).	 Esse	modelo	 inclui	 um	 sinal	 adicional	

bias	 (b)	 que	 favorece	 ou	 limita	 a	 possibilidade	 de	 ativação	 do	 neurônio.	 O	

processo	sináptico	é	representado	pelos	pesos	(ω)	que	amplificam	cada	um	dos	



sinais	 recebidos.	 A	 chamada	 função	 de	 ativação(f)	 modela	 a	 forma	 como	 o	

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

neural.	

 

Figura	2	–	Estrutura	de	um	neurônio	artificial	

	

Quando	a	rede	estiver	em	operação,	o	valor	será	aplicado	a	cada	nó	de	entrada.	

Cada	nó	passa	 então	o	 valor	dado	às	 conexões	que	 levam	para	 fora	dela,	 e	 em	

cada	conexão	o	valor	é	multiplicado	pelo	peso	associado	a	esse	respeito.	Cada	nó	

na	camada	seguinte	então	recebe	um	valor	que	é	a	soma	dos	valores	produzidos	

pelas	conexões	que	 levam	até	ele,	e	em	cada	nó	um	simples	cálculo	é	realizado	

sobre	 o	 valor	 -	 uma	 função	 sigmoide,	 por	 exemplo.	 Este	 processo	 é	 repetido	

então	 com	os	 resultados	 sendo	 passados	 através	 de	 camadas	 subsequentes	 de	

nós	até	que	os	nós	de	saída	são	alcançados.		Dado	um	conjunto	de	padrões	(pi)	e	

de	saídas	desejadas,	encontrar	o	conjunto	de	pesos	ótimos	wi		

𝑢 = 𝑤!𝑝!

!

!!!

	

𝑦 = 𝑔(𝑢)	

As	equações	 	acima	descrevem	o	comportamento	do	neurônio	artificial,	onde	xi	

representa	a	i-ésima	entrada	do	neurônio,	wi	é	o	peso	associado	à	entrada	xi,	n	é	

o	número	de	entradas,	g(	)	é	a	função	de	ativação	do	neurônio	e	y	é	a	saída	dele.	

A	função	de	ativação	pode	ter	diferentes	representação	Os	três	tipos	básicos	de	

função	 de	 ativação	 são:	 limiar,	 linear	 e	 sigmóide.	 A	 escolha	 do	 tipo	 varia	 de	

acordo	com	o	objetivo	do	projeto	ou	problema	a	ser	resolvido.	

Funções	de	ativação	

	



Uma	 função	 de	 ativação	 processa	 o	 conjunto	 de	 entradas	 recebidas	 e	 o				

transforma	 em	 estado	 de	 ativação.	 Normalmente,	 o	 estado	 de	 ativação	 dos	

neurônios	pode	assumir:	

·	valores	binários	(0	e	1);		

·	valores	bipolares	(-1	e	1);		

·	valores	reais.	

	
As	funções	de	ativação	são	escolhidas	em	função	da	necessidade	do	problema	em	

que	a	rede	esteja	trabalhando.	As	mais	típicas	são:	

• Função linear representada	pela	equação	 

  𝑔 𝑢 = 𝑢  
                        
 

• Função	degrau	(hard	limit)	representada	pela	equação		

   
a	saída	do	neurônio	assumirá	o	valor	1,	se	o	nível	de	atividade	interna	total	do	

neurônio	for	não-negativo,	caso	contrário,	a	saída	do	neurônio	assumirá	0. 

• Função	 degrau	 bipolar	 (hard	 limit-simetric),	 representada	 através	 da	

expressão	

   
	a	saída	do	neurônio	assumirá	o	valor	1	se	o	nível	de	atividade	interna	total	do	

neurônio	for	não-negativo;	caso	contrário,	a	saída	do	neurônio	assumirá		-1.	



• Função	rampa	expressa	pela	equação		

   
a	saída	do	neurônio	pode	assumir	valores	positivos	e	negativos	no	domínio	de	-1	

a	1,	e	no	intervalo	{-a,	a},	a	saída	assume	o	valor	da	função	g(u)=u.	

• Função	sigmóide	logística	apresentada	pela	equação	

           
	β é o	parâmetro	que	define	a	inclinação	(ganho)	da	função	sigmóide.	Nesse	tipo	

de	função,	a	saída	do	neurônio	assumirá	valores	reais	entre	0	e	1. 

• Função	sigmóide	tangente	hiperbólica,	representada	pela	equação		

    
a	saída	do	neurônio	pode	assumir	valores	reais	negativos	e	positivos	no	domínio	

de	-1	a	1. 

	

Arquitetura	da	Rede	Neural	

	
As	expressões	estrutura,	arquitetura	ou	topologia	de	uma	RNA,	referem-se	a	

como	 os	 neurônios	 artificiais	 são	 organizados	 em	 uma	 rede.	 Particularmente,	

estes	 termos	 apresentam	 como	 os	 nós	 são	 conectados	 e	 como	 a	 informação	 é	

transmitida	 através	 da	 rede.	 A	 arquitetura	 de	 uma	 rede	 neural	 é	 formada	

conforme	 a	 necessidade	 da	 aplicação,	 estando	 diretamente	 ligadas	 com	 o	

algoritmo	de	aprendizagem	usado	para	treinar	a	rede.	Basicamente,	os	itens	que	



compõem	a	estrutura	de	uma	rede		neural	são,	portanto,	sujeito	a	modificações,	

sendo	os	seguintes	(Haykin,2001):	

• Camadas	intermediárias		

• Quantidade	de	neurônios		

• Função	de	transferência		

• Algoritmo	de	aprendizado	

	
As	 redes	 de	 alimentação	 direta	 (feedforward)	 têm	 neurônios	 agrupados	 em	

camadas.	O	sinal	percorre	a	rede	em	uma	única	direção,	da	entrada	para	a	saída.	

Os	neurônios	da	mesma	camada	não	são	conectados.	

	

Uma	rede	neural	deve	possuir	no	mínimo	duas	camadas,	a	de	entrada	de	dados	e	

a	 da	 saída	dos	 resultados.	 Como	a	 rede	 apresenta	desempenho	muito	 limitado	

com	 somente	 duas	 camadas,	 a	 adição	 de	 uma	 camada	 intermediária	 faz-se	

necessária.	Neste	 tipo	de	configuração,	cada	neurônio	está	 ligado	com	todos	os	

outros	 das	 camadas	 vizinhas,	 mas	 neurônios	 da	 mesma	 camada	 não	 se	

comunicam,	 a	 comunicação	 é	 unidirecional,	 e	 apresenta	 um	 comportamento	

estático.		

O termo “camada única” se refere à camada de saída de nós computacionais 

(neurônios), veja Figura 3.	

	

Figura	3	–	Rede	de		alimentação	direta	de	camada	única.	

Perceptron	 foi	 o	 primeiro	 modelo	 de	 aprendizado	 supervisionado,	 foi	

desenvolvido	por	Rosenblatt	wm	1958.	Podem	ser	 treinados	por	um	algoritmo	

de	 aprendizagem	 simples,	 chamado	 geralmente	 de	 regra-delta.	 Esse	 algoritmo	

calcula	os	erros	entre	a	 saída	dos	dados	calculados	e	a	 saída	desejada	e	utiliza	



isso	 para	 ajustar	 os	 pesos,	 assim	 executando	 uma	 função	 de	 descida	 do	

gradiente.	 Os	 perceptrons	 de	 uma	 camada	 são	 capazes	 de	 aprender	 somente	

sobre	 problemas	 linearmente	 separáveis	 (que	 podem	 ser	 separados	 por	 uma	

reta	em	um	hiperplano).	

Esse	 tipo	 de	 arquitetura	 se	 distingue	 pela	 presença	 de	 uma	 ou	mais	 camadas	

ocultas	 (ou	 intermediárias),	 cujos	 nós	 computacionais	 são	 chamados	 de	

neurônios	ocultos	ou	unidades	ocultas.	A	função	dos	neurônios	ocultos	́é	intervir	

entre	a	entrada	externa	e	a	saída	da	rede	de	uma	maneira	útil.	Adicionando-se	

uma	ou	mais	camadas	ocultas,	 tornamos	a	rede	capaz	de	extrair	estatísticas	de	

ordem	elevada.	A	Figura	4	mostra	um	exemplo	de	uma	RNA	de	2	camadas	com	4	

entradas	e	2	saídas.	

	
Figura	4	–	Rede	de		alimentação	direta	de	múltiplas	camadas.	

	
Perceptron	multicamadas	 é	 uma	 RNA	 semelhante	 à	 perceptrons	 com	 mais	 de	

uma	camada	de	neurônios	em	alimentação	direta.	Este	tipo	de	rede	é	composta	

por	camadas	de	neurônios	ligadas	entre	si	por	sinapses	com	pesos,	 isto	é	 	cada	

neurônio	em	uma	camada	tem	conexões	diretas	a	neurônios	da	próxima	camada,	

contêm	pelo	menos	uma	camadas	intermediária.		

	

Nas	 redes	 com	 realimentação	 ou	 recorrentes	 (recurrent),	 a	 saída	 de	 alguns	

neurônios	alimentam	neurônios	da	mesma	camada	 (inclusive	o	próprio)	ou	de	

camadas	 anteriores.	 O	 sinal	 percorre	 a	 rede	 em	 duas	 direções,	 tem	 memória	

dinâmica	 e	 capacidade	 de	 representar	 estados	 em	 sistemas	 dinâmicos.	 Elas	 se	

distinguem	 das	 redes	 alimentadas	 adiante	 por	 terem	 pelo	 menos	 um	 laço	 de	

realimentação,	com	a	presença	ou	não	de	neurônios	ocultos.	A	presença	de	laços	



de	realimentação	tem	um	impacto	profundo	na	capacidade	de	aprendizagem	da	

rede	e	no	seu	desempenho.	

	 	 	
	 	 Figura	5	–	Rede		de	alimentação	direta	recorrente	

	
Redes	 de	 comportamento	 dinâmico	 e	 fluxo	 de	 dados	 multidirecional,	 não	

possuem	camadas	bem	distintas.	Com	isso	seu	funcionamento	é	mais	complexo.	

Seu	uso	é	direcionado	à	problemas	de	minimização	e	otimização.	

	
Aprendizado	

A	maneira	pela	qual	os	neurônios	de	uma	rede	neural	estão	estruturados	está	

intimamente	 ligada	 ao	 algoritmo	 de	 aprendizagem	 a	 ser	 usado	 para	 treinar	 a	

rede.	 	 Os	 pesos	 das	 interconexões	 são	 determinados	 através	 da	 aprendizagem	

(treinamento),	 que	 envolve	 a	 exposição	 da	 rede	 aos	 dados	 disponíveis.	 A	

aprendizagem	 é	 um	 processo	 onde	 os	 parâmetros	 livres	 de	 uma	 RNA	 são	

adaptados,	 através	do	processo	de	 estímulo	pelo	 ambiente	do	qual	 a	 rede	está	

contida.	A	rede	se	especializa	nos	padrões	intrínsecos	existentes	nos	dados.		

	
Entretanto,	 modelos	 diferentes	 de	 redes	 exigem	 abordagens	 de	

aprendizagem	 distintas.	 Duas	 abordagens	 mais	 comuns	 utilizadas	 são	 a	

aprendizagem	supervisionada	e	a	aprendizagem	não-supervisionada,	a	diferença	

fundamental	 é	 a	 existência	 do	 agente	 externo	 (supervisor)	 que	 controla	 o	

processo	de	aprendizagem	

	
							No	 aprendizado	 supervisionado,	 o	 instrutor	 confere	 o	 quanto	 a	 rede	 esta	́	

próxima	de	uma	solução	aceitável,	 adaptando	na	 concepção	do	 treinamento	os	

pesos	entre	os	neurônios,	de	modo	a	prover	uma	menor	diferença	entre	as	saídas	

calculadas	 e	 desejadas.	 Os	 dados	 históricos	 são	 apresentados	 na	 entrada	 e	 na	



saída	 do	 sistema,	 que	 formará	 um	 modelo	 associativo	 entre	 as	 entradas	 e	 as	

saídas.	

	

						No	 aprendizado	não	supervisionado,	 inicialmente,	 as	 saídas	 da	 rede	não	 são	

conhecidas,	funcionando	de	modo	a	distinguir	classes	de	padrões	diferentes	dos	

dados	 apresentados	 à	 rede,	 através	 de	 algoritmos	 de	 aprendizado	 baseados	

geralmente	 em	 conceitos	 de	 vizinhança	 e	 agrupamento.	 A	 rede	 é	 ajustada	 de	

acordo	com	regularidades	estatísticas	dos	dados	de	entrada,	de	tal	forma	que	ela	

cria	 categorias,	 otimizando	 em	 relação	 aos	 parâmetros	 livres	 da	 rede	 uma	

medida	da	quantidade	que	é	independente	da	tarefa	a	ser		executadas.	As	redes	

simplesmente	utilizam-se	de	seus	próprios	métodos	para	estabelecer	a	diferença	

entre	os	diversos	padrões	que	podem	existir	nos	dados	apresentados.	

	
As	 RNAs	 de	 Kohonen	 são	 um	 tipo	 de	 rede	 neural	 de	 aprendizado	 não	

supervisionado,	que	identificam	e	agrupam	os	padrões	de	entrada	a	partir	de	sua	

proximidade	geométrica,	ou	seja,	o	quão	próximos	estão	os	padrões	de	entrada	

dos	 pesos	 dos	 neurônios.	 Nesta	 rede	 os	 neurônios	 disputam	 entre	 si	 pelo	

treinamento	 de	 suas	 sinapses,	 apresentando	 desta	 forma	 um	 aprendizado	

competitivo.			

	
As	 redes	 perceptron	 de	 múltiplas	 camadas	 têm	 aprendizado	 supervisionado,	

geralmente	 feito	 através	 do	 algoritmo	 de	 retro-propagação	 do	 erro	 ou	

backpropagation.	

	

Em	1986,	Rumelhart,	Hinton	e	Williams,	formalizaram	um	método	que	permite	a	

associação	entre	os	padrões	de	entrada	e	seu	alvo	correspondente.	Este	método	

conhecido	 como	 Backpropagation	 é	 baseado	 na	 generalização	 da	 regra	 delta.	

Basicamente,	consiste	na	modificação	dos	valores	dos	pesos	para	representar	os	

padrões	contidos	no	conjunto	de	treinamento.	A	mudança	é	feita	considerando	a	

minimização	do	erro	médio	quadrático,		quantificado	pela	diferença	entre	a	saída	

calculada	e	a	saída	desejada	através	do	padrão	de	entrada.		

	
O	algoritmo	Backpropagation	procura	achar	 iterativamente	a	mínima	diferença	

entre	as	saídas	desejadas	e	as	saídas	obtidas	pela	rede	neural,	com	o	mínimo	de	



erro.	 Dessa	 forma,	 ajustando	 os	 pesos	 entre	 as	 camadas	 através	 da	 retro	

propagação	do	erro	encontrado	em	cada	iteração.	

Essa	 regra	́e	 um	 dos	 tipos	 de	 treinamento	 supervisionado,	 onde	 a	 rede	́e	

analisada	 em	 dois	 casos:	 na	 sua	 propagação	 (camada	 por	 camada)	 e	

principalmente,	 na	 sua	 retro-propagação	 (analise	 contraria	 a	 propagação).	 No	

primeiro,	os	pesos	sinápticos	ωji	(peso	sináptico	conectando	a	saída	do	neurônio	

i	a	 entrada	 do	 neurônio	 j	 )	 da	 rede	 são	 todos	 fixos.	 No	 segundo,	 os	 pesos	 são	

todos	ajustados.	

	
									Basicamente,	 um	 padrão	 de	 entrada	 é	 aplicado	 como	 um	 estimulo	 aos	

elementos	 da	 primeira	 camada	 da	 rede,	 que	 é	 propagado	 por	 cada	 uma	 das	

outras	camadas	até	que	a	saída	seja	gerada	a.	Ela	é	então	comparada	com	a	saída	

desejada	ad	(gerando	um	sinal	de	erro	e	para	cada	elemento	de	saída).	O	sinal	de	

erro	é	então	retro-propagado	da	camada	de	saída	para	cada	elemento	da	camada	

intermedia	́ria	anterior	que	contribui	diretamente	para	a	formação	da	saída.	

	
								Entretanto,	 cada	 elemento	 da	 camada	 intermedia	́ria	 recebe	 apenas	 uma	

porção	 do	 sinal	 de	 erro	 total,	 proporcional	 apenas	 a`	 contribuição	 relativa	 de	

cada	 elemento	na	 formação	da	 saída	 original.	 Este	 processo	 se	 repete,	 camada	

por	camada,	até	que	cada	elemento	da	rede	receba	um	sinal	de	erro	que	descreva	

sua	contribuição	relativa	para	o	erro	total.	Com	base	no	sinal	de	erro	recebido,	os	

pesos	sinápticos	são	atualizados	(de	acordo	com	uma	regra	de	correção	de	erro)	

para	 cada	 elemento	 de	 modo	 a	 fazer	 a	 rede	 convergir	 para	 o	 valor	 de	 saída	

desejada	ad.	A	Figura	6	ilustra	o	algoritmo	Backpropagation.	

	 	 	 	
	 	 	 Figura	6	–	Algoritmo	retro-propagação.	

	



As	redes	neurais	artificiais,	são	modelos	que	têm	tomado	a	atenção	de	inúmeros	

pesquisadores,	 nas	mais	 variadas	 áreas	 de	 aplicação,	 devido	 às	 características	

que	 lhes	 são	 inerentes,	 como	 por	 exemplo,	 paralelismo,	 distribuição	 da	

informação	 e	 tolerância	 a	 falhas,	 entre	 outras.	 Estas	 características	 tornam	 os	

sistemas	 de	 redes	 neurais	 velozes	 e	 apropriados	 para	 tomada	 de	 decisão	 com	

dados	de	natureza	incerta	ou	incompletos.		

	
Os	 sistemas	 neurais	 propostos,	 além	 de	 estabelecer	 modelos	 de	 padrão	 de	

consumo,	 também	 poderão	 ser	 utilizados	 para	 prever	 comportamentos	 de	

demandas	 com	 algum	 prazo	 de	 antecedência,	 permitindo	 um	 planejamento	

globalizado	ou	específico	que	melhore	eficiência	do	sistema	como	um	todo.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	 2.	 Exemplos	 de	 aplicação	 de	 redes	 neurais:	 classificação	 de	 imagens	 de	

satélite	e	problema	inverso	em	transferência	de	calor;	previsão	de	enchentes	em	

rios.	
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Desenvolvimento	de	aplicações	utilizando	redes	neurais	

• Coleta	de	dados	e	separação	em	conjuntos	

Os	 dois	 primeiros	 passos	 do	 processo	 de	 desenvolvimento	 de	 redes	

neurais	 artificiais	 são	 a	 coleta	 de	 dados	 relativos	 ao	 problema	 e	 a	 sua	

separação	em	um	conjunto	de	treinamento	e	um	conjunto	de	testes.	Esta	

tarefa	 requer	 uma	 análise	 cuidadosa	 sobre	 o	 problema	 para	 erros	 nos	

dados.	 Além	disso,	 os	 dados	 coletados	 devem	 ser	 significativos	 e	 cobrir	

amplamente	 o	 domínio	 do	 problema,	 além	 das	 exceções	 e	 as	 condições	

nos	limites	do	domínio	do	problema.		

	

Os	dados	coletados	devem	ser	separados	em	duas	categorias:	

.	dados	de	treinamento	-	utilizados	para	o	treinamento	da	rede;		

.	 dados	 de	 teste	 -	 utilizados	 para	 verificar	 o	 desempenho	 no	

referente	 às	 condições	 reais	 de	 utilização	 e	 a	 capacidade	 de	

generalização	da	rede.	

	

Depois	 de	 determinados	 estes	 conjuntos,	 eles	 são	 geralmente	 colocados	

em	ordem	aleatória	para	prevenção	de	tendências	associadas	à	ordem	de	

apresentação	 dos	 dados.	 Além	 disso,	 pode	 ser	 necessário	 pré-processar	

estes	 dados,	 através	de	normalizações,	 escalonamentos	 e	 conversões	de	

formato	para	torná-los	mais	apropriados	à	sua	utilização	na	rede.	Pode-se	

usar	 também	 uma	 subdivisão	 do	 conjunto	 de	 treinamento,	 criando	 um	

conjunto	 de	 validação,	 para	 verificar	 a	 eficiência	 da	 rede	 quanto	 a	 sua	

capacidade	 de	 generalização	 durante	 o	 treinamento,	 e	 podendo	 ser	

empregado	como	critério	de	parada	do	treinamento.		

• Configuração	da	rede		

O	 terceiro	 passo	 é	 a	 definição	 da	 configuração	 da	 rede,	 que	 pode	 ser	

dividido	em	três	etapas:		

1. Seleção	do	paradigma	neural	apropriado	à	aplicação.		

	



2.	 	 	 Determinação	 da	 topologia	 da	 rede	 a	 ser	 utilizada	 -	 o	 número	 de	

camadas,	o	número	de	unidades	em	cada	camada,	etc.		

A	especificação	do	problema	a	ser	resolvido	e	escolha	da	arquitetura	de	

rede	 mais	 apropriada.	 No	 problema	 de	 ajuste,	 normalmente	 são	

empregadas	redes	com	duas	ou	três	camadas	de	neurônios,	as	primeiras	

com	 funções	 de	 transferência	 sigmoidais	 e	 a	 última	 com	 função	 de	

transferência	 linear.	 O	 número	 de	 neurônios	 em	 cada	 camada	 depende	

fortemente	do	problema	a	ser	resolvido.	

	
3.	 Determinação	 de	 parâmetros	 do	 algoritmo	 de	 treinamento	 e	

funções	de	ativação.	Este	passo	tem	um	grande	impacto	na	performance	

do	sistema	resultante.		

Existem	metodologias,	"dicas"	e	"truques"	ou	estratégias	de	algoritmos	na	

condução	destas	tarefas.	Normalmente	estas	escolhas	são	feitas	de	forma	

empírica.	

Uma	 estratégia	 de	 configuração	 automática	 para	 RNA	 está	 sendo	

desenvolvida	 no	 LAC/INPE,	 utilizando	 uma	 meta-heurística	 chamada	

“Multiple	Particle	Collision	Algorithm”	(MPCA),	que	calcula	a	topologia	da	

rede	 como	um	problema	de	otimização.	O	algoritmo	de	MPCA	minimiza	

uma	função	objetivo	com	dois	termos:	

              

	um	termo	de	penalidade	usado	para	avaliar	a	complexidade	de	uma	nova									

topologia	 da	 rede	 	 e	 outro	 termo	 que	 é	 a	 diferença	 do	 erro	 quadrático	

entre	as	saídas	calculada	pela	rede	e	pela	saída	desejada	do	processo	de	

aprendizagem	(Etrain)	e	o	erro		quadrático	de	generalização	(Eactiv). MPCA	

é	 uma	 algoritmo	 que	 n	partículas	 para	 compartilhas	 as	 informações.	 A	

solução	absorvida	se	a	partícula	for	a	melhor	solução.	

 

Fobj = penalty ∗
(ρ1 *Etrain + ρ2 ∗Eactiv )

ρ1 + ρ2



• Treinamento	da	rede.	

	
Nesta	 fase,	 seguindo	 o	 algoritmo	 de	 treinamento	 escolhido,	 serão	

ajustados	 os	 pesos	 das	 conexões.	 É	 importante	 considerar,	 nesta	 fase,	

alguns	aspectos	tais	como	a	inicialização	da	rede,	o	modo	de	treinamento	

e	o	tempo	de	treinamento.			

Uma	boa	escolha	dos	valores	 iniciais	dos	pesos	da	rede	pode	diminuir	o	

tempo	 necessário	 para	 o	 treinamento.	 Normalmente,	 os	 valores	 iniciais	

dos	 pesos	 da	 rede	 são	 números	 aleatórios	 uniformemente	 distribuídos,	

em	 um	 intervalo	 definido.	 Quanto	 ao	 tempo	 de	 treinamento,	 vários	

fatores	podem	 influenciar	a	sua	duração,	porém	sempre	será	necessário	

utilizar	 algum	 critério	 de	 parada.	 O	 critério	 de	 parada	 do	 algoritmo	

backpropagation,	 e	geralmente	é	utilizado	um	número	máximo	de	ciclos	

ou	épocas	mas,	devem	ser	considerados	a	taxa	de	erro	médio	por	ciclo,	e	a	

capacidade	 de	 generalização	 da	 rede.	 Especificação	 do	 critério	 de	

convergência	 (precisão	 para	 a	 convergência).	 A	 rigidez	 desse	 critério	

depende	da	análise	cuidadosa	do	problema	e	dos	dados;	 

 
Uma	vez	treinada,	a	rede	é	utilizada	para	reprodução	(previsão)	de	dados	

de	saída	correspondentes	a	novos	dados	de	entrada. Essa	etapa	é	a	do	uso	

efetivo	 da	 correlação	 matemática	 para	 estimar	 novos	 dados	 de	 saída	

correspondentes	a	novas	entradas. 

• Teste	da	rede	

	
Durante	 esta	 fase	 o	 conjunto	 de	 teste	 é	 utilizado	 para	 determinar	 a	

performance	da	rede	com	dados	que	não	foram	previamente	utilizados.	A	

performance	 da	 rede,	 medida	 nesta	 fase,	 é	 uma	 boa	 indicação	 de	 sua	

performance	real.		

	

• Generalização	

Finalmente,	com	a	rede	treinada	e	avaliada,	ela	pode	ser	integrada	em	um	

sistema	 do	 ambiente	 operacional	 da	 aplicação.	 Para	maior	 eficiência	 da	



solução,	 este	 sistema	 deverá	 conter	 facilidades	 de	 utilização	 como	

interface	 conveniente	 e	 facilidades	 de	 aquisição	 de	 dados	 através	 de	

planilhas	 eletrônicas,	 interfaces	 com	 unidades	 de	 processamento	 de	

sinais,	ou	arquivos	padronizados.	Uma	boa	documentação	do	sistema	e	o	

treinamento	de	usuários	são	necessários	para	o	sucesso	do	mesmo.		

	Além	disso,	o	sistema	deve	periodicamente	monitorar	sua	performance	e	fazer	a	

manutenção	 da	 rede	 quando	 for	 necessário	 ou	 indicar	 aos	 projetistas	 a	

necessidade	 de	 retreinamento,	 ou	 seja,	 sempre	 que	 novos	 dados	 estejam	

disponíveis,	 o	 sistema	 nervoso	 pode	 ser	 submetido	 a	 um	 reaprendizado.	 Isso	

corresponde	a	um	reajuste	dos	caminhos	da	propagação	dos	sinais	através	dos	

neurônios. Em	 regressão	 estatística,	 essa	 etapa	 corresponde	 a	 reestimação	 de	

parâmetros	 para	 nova	 massa	 de	 dados. Com	 redes	 neurais,	 o	 reaprendizado	

corresponde	 a	 novos	 treinamentos	 da	 rede,	 incluindo-	 se	 os	 novos	 dados	

experimentais. 

Um	 modelo	 de	 rede	 neural	 tem	 muitos	 neurônios	 conectados	 por	 pesos	 com	

capacidade	 de	 adaptação	 que	 que	 podem	 ser	 arranjados	 em	 uma	 estrutura	

paralela.	 Por	 causa	deste	paralelismo,	 a	 falha	de	 alguns	neurônios	não	 causam	

efeitos	significantes	para	a	performance	de	todo	o	sistema,	o	que	é	chamado	de	

tolerância	a	falhas.		

A	 principal	 força	 na	 estrutura	 de	 redes	 neurais	 reside	 em	 sua	 habilidades	 de	

adaptação	 e	 aprendizagem.	 A	 habilidade	 de	 adaptação	 e	 aprendizagem	 pelo	

ambiente	 significa	 que	 modelos	 de	 redes	 neurais	 podem	 lidar	 com	 dados	

imprecisos	e	situações	não	totalmente	definidas.	Uma	rede	treinada	de	maneira	

razoável	 tem	a	habilidade	de	generalizar	quando	é	apresentada	à	entradas	que	

não	estão	presentes	em	dados	já	conhecidos	por	ela.		

	A	 característica	mais	 significante	 de	 redes	 neurais	 está	 em	 sua	 habilidade	 de	

aproximar	 qualquer	 função	 continua	 não	 linear	 de	 um	 grau	 de	 correção	

desejado.	 Esta	 habilidade	 das	 redes	 neurais	 as	 tem	 tornado	 útil	 para	modelar	

sistemas	não	lineares	na	combinação	de	controladores	não	lineares.		



	Com	o	avanço	em	tecnologias	de	hardware,	existem	componentes	com	funções	

voltadas	á	sistemas	com	implementações	voltadas	para	redes	neurais,	o	que	traz	

uma	velocidade	adicional	à	computação	neural.		
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