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Resumo 
Os animais interagem no ambiente de diversas maneiras e o cheiro a sua volta é 

de extrema importância para o transporte da informação, essencial para sobrevivência. 

Tanto para os animais quanto para os seres humanos, o cheiro exerce um papel 

importante. Devido a esta importância, o estudo do olfato humano começou há bastante 

tempo atrás. Apesar da sua importância, ainda hoje existem muitas perguntas sem 

resposta a respeito do sentido do olfato. Muitos pesquisadores estão trabalhando nesta 

área tentando encontrar respostas para estas perguntas e os estudos que estão sendo 

desenvolvidos na área de narizes artificiais podem ajudar na compreensão deste sistema, 

além de ser possível responder algumas das muitas perguntas sem resposta. 

Neste sentido, existe hoje, uma grande demanda de instrumentos eletrônicos para 

imitador o sentido do olfato humano, com baixo custo e aquisição de informação sensorial 

rápida e precisa. Com esta demanda, houve um grande avanço no desenvolvimento de 

nariz artificial e hoje é possível encontrar aplicações em várias áreas, a saber: controle de 

qualidade de alimentos, indústria de bebida, monitoração ambiental, diagnósticos 

médicos, perfumaria , robótica e segurança.  

O nariz artificial é um dispositivo composto de um sistema de sensibilidade 

química e um sistema do reconhecimento de padrão. O sistema químico do sensor possui 

um conjunto de sensores diferentes para a detecção dos vapores. Há tecnologias 

diferentes para preparar os sensores.  

Neste trabalho nós aplicamos a rede neural para resolver o sistema do 

reconhecimento de padrão de um nariz artificial completamente projetado e construído por 

nós (equipe da informática, da química e da física). O uso da rede neural é essencial 

como uma técnica para o reconhecimento de padrão devido à flexibilidade. Especialmente 

em nosso caso algumas arquiteturas de rede neural particulares mostraram resultados 

bons para reconhecer sinais de aroma. Nosso trabalho envolveu quatro protótipos do 

nariz artificial, com uma melhoria gradual na tecnologia de sensor, na instrumentação da 

aquisição de dados e no reconhecimento de padrão. a tecnologia do sensor mudou de 

eletrodos preparados manualmente com uma abertura do polipirrol depositada 

eletroquimicamente como um material ativo para eletrodos de quatro pontas de prova e o 

mesmo material ativo do primeiro protótipo e finalmente a tecnologia de filmes finos 
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orgânicos preparados pela técnica de crescimento livre. O sistema de aquisição de dados 

seguiu esta mudança melhorando a relação do sinal/ruído e o desempenho. 

O sistema de rede neural teve também diversas versões para seguir este 

desenvolvimento e adaptar-se às situações novas envolvendo outras abordagens. 

Inicialmente nós realizamos testes com diversos modelos da rede neural para tratar dados 

do cheiro do primeiro protótipo e analisamos os dados para encontrar um modelo bom 

para o reconhecimento destes dados. Os dados do segundo protótipo eram mais precisos 

e com menos ruído em relação ao primeiro. Nós usamos vários métodos para avaliar o 

desempenho dos modelos da rede neural com estes dados e encontramos bons 

resultados com o modelo Multi Layer Perceptron (MLP). O último estágio desta tese foi o 

desenvolvimento de novas abordagens para rede neural projetada especialmente para 

tratar com dados de odor. Nós sugerimos os narizes artificiais baseados em modelos 

biológicos do sistema olfativo humano. Nestes modelos a arquitetura de rede neural é um 

elemento fundamental na construção de narizes artificiais. Apesar de outros modelos de 

narizes artificiais focalizarem a dinâmica e a fisiologia dos sinais que controlam e 

reconhecem o sinal já pré-processado dos elementos mais externos, nós sugerimos uma 

aproximação baseada na anatomia. O ponto fundamental de nosso modelo é a 

codificação do sinal através das conexões entre células mitrais, glomérulos e os 

neurônios sensoriais. Este estágio corresponde a um pré-processamento do sinal, 

selecionando e concentrando a essência da informação de um sensor químico humano, o 

sistema olfativo. 

Palavras-Chave: Rede neurais, sensores de aroma e nariz artificial. 
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Abstract 
The animals interact with environment in several ways. The smell around them has 

an extremely importance in the information transport, essential for survival. Such as for the 

animals, the smell plays an important rule for human beings. Due to this importance, the 

study in the human olfactory system is very helpful and started very long time ago. 

Although it is important, up to now there is many questions without response. Researchers 

are working in this area trying to get responses for these questions, and artificial noses are 

being developed to help to understand and to mimic the human olfactory system. 

The commercial artificial nose has the frequently cited applications: the food quality 

control, beverage industry, environmental monitoring, medical diagnoses, perfumes, 

robotics and safety. Hence, there are high demand for electronics instruments for mimic 

the human olfactory sense, with low cost and sensorial information fast and precise.  

An artificial nose is a device composed of a chemical sensitivity system and of a 

pattern recognition system. The chemical sensor system has a set of different sensors for 

vapours detection. There are different technologies to prepare the sensors, resulting in 

different sensitivity and work condition. 

In this work we applied neural network for solving the pattern recognition system of 

an artificial nose completely designed and constructed by us (team of computer science, 

chemistry and physics). The use of neural network is essential as a technique for pattern 

recognition due to flexibility. Especially in our case some particular neural network 

architectures has shown good results for recognising smell signals. Our work involved four 

prototypes of artificial nose during four years, with a gradual improvement in chemical 

sensor technology, data acquisition instrumentation and pattern recognition. The sensor 

technology changes from: manually prepared electrodes with a gap of polypyrrole 

electrochemically deposited as an active material; to micrometrical four leads electrodes 

and the same active material of the first prototype; and finally the technology of the thin 

organic films prepared by the free growth technique. The data acquisition system followed 

this changing improving the signal/noise ratio and the operational performance. 
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The neural network system also had several versions to follow this development 

and to adapt to new situations involving others approaches. In the beginning we 

accomplished tests with several neural network models to treat smell data from the first 

prototype and analysed the data to find a good model for recognition of this data. The data 

from the second prototype were more precise and noiseless then the first one. We use 

many methods to evaluate the performance of the neural network models with this data 

and we found the good results with MultiLayerPerceptron model with an optimised 

architecture. The last stage of this thesis was a development of new approaches for neural 

network especially designed for treating smell data. We suggested artificial noses based 

on biological models of human olfactory system. In these models the neural network 

architecture is a fundamental element of the new concept of artificial noses. Despite others 

artificial nose models that focalize the dynamic and physiology of signals in internal organs 

that control and recognised the signal already pre-processed from the more external 

elements near the sensor, we suggest an approach based on anatomy of organs nearest 

the sensorial neurons (the primary human sensors). This aspect of modelling is not treated 

in others works, but it is essential to understand the coding of the message sent to brain 

from the molecules that interact with the primary sensors. The fundamental point of our 

model is the coding of signal through the connections between mitrals cells, glomerulis 

and sensorial neurons. This stage corresponds to a pre-processing of signal, selecting and 

concentrating the essence of the information of a human chemical sensor, the olfactory 

system. 

Key-words: Neural networks, odor sensors, artificial nose. 



 

Marizete Silva Santos                               Construção de um nariz artificial usando redes neurais 

iixx 

Índice 
Capítulo 1............................................................................................................... 1 
Introdução........................................................................................................... 1 
1.1 Motivação ..................................................................................................... 3 
1.2 Objetivos....................................................................................................... 7 
1.3 Contribuições................................................................................................ 8 
1.4 Organização da tese..................................................................................... 9 

Capítulo 2............................................................................................................. 12 
Sistema Olfativo................................................................................................ 12 
2.1 Epitélio Olfativo........................................................................................... 14 
2.1.2 Células Receptoras Olfativas ............................................................... 18 
2.1.3 Bulbo Olfativo ....................................................................................... 19 
2.1.4 O Trato Olfativo .................................................................................... 23 
2.1.5 O Córtex Olfativo.................................................................................. 24 

2.2 Moléculas Odoríferas.................................................................................. 26 
2.3 Limiar, Intensidade, Adaptação e Mascaramento........................................ 29 
2.4 Como os odores são reconhecidos?........................................................... 32 
2.4.1 Teoria dos odores primários ................................................................. 32 
2.4.2 Teoria Estereoquímica do Odor............................................................ 33 
2.4.3 Teoria Vibracional................................................................................. 34 
2.4.4 Teoria Bioquímica................................................................................. 35 
2.4.5 Modelo de Li......................................................................................... 36 

2.5 Conclusão................................................................................................... 38 

Capítulo 3............................................................................................................. 40 
Nariz Artificial.................................................................................................... 40 
3.1 Histórico...................................................................................................... 41 
3.2 Definição de um Nariz Artificial ................................................................... 42 
3.3 Sistema Físico ............................................................................................ 43 
3.4 Sensores de odor........................................................................................ 44 
3.4.1 Sensores condutivos ............................................................................ 44 
3.4.2 Sensores MOS².................................................................................... 45 
3.4.3 Sensores de polímeros condutores ...................................................... 46 

3.5 Sistema de Reconhecimento de Padrões ................................................... 47 
3.6 Conclusão................................................................................................... 49 

Capítulo 4............................................................................................................. 50 
Reconhecimento de odores .............................................................................. 50 
4.1 Técnicas de análise de padrão estático ...................................................... 55 
4.2 Técnicas de análise de padrão dinâmico .................................................... 55 
4.3 Técnicas de pré-processamento ................................................................. 56 
4.3.1 Métodos de normalização..................................................................... 57 
4.3.2 Extração de características .................................................................. 58 

4.4 Treinamentos realizados e resultados......................................................... 58 
4.4.1 Metodologia Um: resposta estática e dinâmica..................................... 59 
4.4.2 Metodologia Dois:................................................................................. 60 
4.4.3 Metodologia Três.................................................................................. 60 
4.4.4 Influência do pré-processamento.......................................................... 62 
4.4.5 Sinal dinâmico x estático ...................................................................... 62 
4.4.6 Comparação entre os modelos de redes neurais.................................. 63 



 

Marizete Silva Santos                               Construção de um nariz artificial usando redes neurais 

xx 

4.5 Conclusão................................................................................................... 65 

Capítulo 5............................................................................................................. 66 
Nariz Artificial com rede neural baseada no modelo biológico .......................... 66 
5.1 Nariz biológico x Nariz artificial ................................................................... 67 
5.2 Modelos de redes neurais artificiais baseados no nariz biológico ............... 70 
5.2.1 Modelo de grupo de sensores .............................................................. 72 
5.2.2 Modelo de organização glomerular....................................................... 73 
5.2.3 Modelo de decodificação cerebral ........................................................ 75 
5.2.4 Modelo de divisão hierárquica do bulbo olfativo ................................... 76 
5.2.5 Modelo conjugado do bulbo e córtex .................................................... 77 

5.3 Conclusão................................................................................................... 77 

Capítulo 6............................................................................................................. 79 
Protótipos desenvolvidos sem plausibilidade biológica ..................................... 79 
6.1 Protótipo 1 .................................................................................................. 80 
6.1.1 Sensores .............................................................................................. 80 
6.1.2 Primeiro protótipo de um nariz artificial................................................. 82 
6.1.3 Aquisição de Dados e treinamento com a Rede Neural........................ 84 

6.2 Protótipo 2 .................................................................................................. 86 
6.2.1 Aquisição de Dados e treinamento com Redes Neurais ....................... 89 

6.3 Protótipo 3 .................................................................................................. 91 
6.3.1 Aquisição de Dados e treinamento com Redes Neurais ....................... 93 

6.4 Conclusão................................................................................................... 94 

Capítulo 7............................................................................................................. 95 
Protótipos desenvolvidos com plausibilidade biológica ..................................... 95 
7.1 Sensores..................................................................................................... 96 
7.2 Aquisição de dados..................................................................................... 97 
7.3 Resultados obtidos com Redes Neurais...................................................... 98 
7.3.1 Modelo de grupo de sensores .............................................................. 99 
7.3.2 Modelo de organização glomerular....................................................... 99 
7.3.3 Modelo de decodificação cerebral ........................................................ 99 

7.4 Conclusão................................................................................................. 100 

Capítulo 8........................................................................................................... 101 
Pesquisa, Desenvolvimento e Comercialização de Narizes Artificiais ............. 101 
8.1 Pesquisa e Desenvolvimento de Narizes Artificiais ................................... 102 
8.1.1 Austrália ............................................................................................. 103 
8.1.2 Estados Unidos .................................................................................. 103 
8.1.3 Reino Unido........................................................................................ 105 
8.1.4 Itália.................................................................................................... 108 
8.1.5 Suíça.................................................................................................. 109 
8.1.6 Alemanha ........................................................................................... 109 
8.1.7 França................................................................................................ 111 
8.1.8 Lituânia............................................................................................... 111 
8.1.9 Suécia ................................................................................................ 111 

8.2 Comercialização de Narizes Artificiais ...................................................... 112 
8.2.1 Cyrano Science .................................................................................. 112 
8.2.2 Bloodhound Sensors LTD................................................................... 113 
8.2.3 Alpha M.O. S. ..................................................................................... 115 
8.2.4 Osmetech plc ..................................................................................... 116 
8.2.5 Marconi Applied Technologies............................................................ 117 
8.2.6 Nordic Sensor Technologies AB ......................................................... 118 



 

Marizete Silva Santos                               Construção de um nariz artificial usando redes neurais 

xxii 

8.2.7 Element LTD. ..................................................................................... 118 
8.2.8 Environics Industry Oy........................................................................ 118 
8.2.9 HKR Sensorsysteme GmbH............................................................... 119 
8.2.10 Hewlett Packard (HP) ....................................................................... 119 
8.2.11 Smart Nose ...................................................................................... 120 
8.2.12 Lennartz Electronic........................................................................... 120 
8.2.13 OligoSense bvba .............................................................................. 121 
8.2.14 Daimler Chryler Aerospace RST Rostock......................................... 122 
8.2.15 MoTech Sensorik, Netzwerke und Consulting Gmbh........................ 122 
8.2.16 Microsensor Systems, Inc................................................................. 122 
8.2.17 VMA Airsense Anlysentechnik GmbH............................................... 123 

8.3 Conclusão................................................................................................. 123 

Capítulo 9........................................................................................................... 125 
Planejamento Fatorial ..................................................................................... 125 
9.1 Planejamento Fatorial (PF) ....................................................................... 127 
1ª Fase: Definição do que se quer estudar.................................................. 127 
2ª Fase: Matriz de Planejamento Experimental ........................................... 128 
3ª Fase: Cálculo dos efeitos ........................................................................ 129 
4ª Fase: Estimativa do erro experimental .................................................... 130 
5ª Fase: Interpretação dos efeitos............................................................... 131 
6ª Fase: Construção de um modelo matemático ......................................... 132 

9.2 Planejamento Fatorial em Redes Neurais utilizando MLP......................... 133 
9.2.1 Planejamento Fatorial 2²..................................................................... 134 
Matriz e planejamento experimental ............................................................ 135 
Cálculo dos efeitos ...................................................................................... 135 
Estimativa do erro experimental .................................................................. 136 
Interpretação dos resultados ....................................................................... 137 

9.2.2 Planejamento Fatorial 2 4 ................................................................... 138 
Cálculo dos efeitos ...................................................................................... 140 
Estimativa do erro experimental .................................................................. 142 

9.3 Conclusão................................................................................................. 145 

Capítulo 10......................................................................................................... 147 
Conclusões e Perspectivas futuras ................................................................. 147 
10.1 Conclusões ............................................................................................. 147 
10.2 Perspectivas futuras................................................................................ 148 

Apêndice A......................................................................................................... 150 
Breve histórico do Projeto Aroma.................................................................... 150 

Apêndice B......................................................................................................... 153 
Redes Neurais ................................................................................................ 153 
B.1 Neurônio Biológico ................................................................................... 155 
B.2 Neurônio Artificial ..................................................................................... 156 
B.3 Redes Neurais Artificiais........................................................................... 157 
B.3.1 Arquitetura de rede ............................................................................ 161 
B.3.2 Aprendizado....................................................................................... 163 
B.3.3 Modelos de Redes Neurais ................................................................ 164 
B.3.4 Aplicações.......................................................................................... 167 

Referências bibliográficas................................................................................... 168 



 

Marizete Silva Santos                               Construção de um nariz artificial usando redes neurais 

11 

Capítulo 1 

Introdução 

Os animais interagem com o meio ambiente de diversas formas e o cheiro à sua 

volta tem um papel de extrema importância na transmissão de informações, inclusive 

sexuais. Assim como os animais, o cheiro também tem um papel muito importante para os 

seres humanos. Essa importância pode ser notada no comportamento social, no 

envolvimento sexual e na detecção de doenças quando o corpo humano produz vários 

compostos químicos com cheiro forte [Doti, 95] e [Alpern, 71]. 

Em razão dessa importância, o estudo nesta área do sistema olfativo é 

extremamente útil ao homem e vem sendo realizado há bastante tempo. Mas apesar da 

importância mostrada, até os dias atuais existem muitas perguntas sem respostas. 

Tentando encontrar respostas a muitas perguntas que vêm sendo feitas ao longo do 
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tempo, vários grupos de pesquisadores vêm trabalhando nesta área e temos como 

resultado destas pesquisas o desenvolvimento de narizes artificiais, que foram 

desenvolvidos até a atualidade, tanto por universidades quanto por empresas.  

Esses narizes artificiais são geralmente compostos por um dispositivo de 

sensibilidade química e um sistema de reconhecimento de padrão [Beale,98]. O 

dispositivo de sensibilidade química é composto por um arranjo de sensores que pode ser 

construído a partir de várias tecnologias, como óxido metálico semicondutor, polímeros 

condutores, oligômeros condutores, polímeros não condutores com condutores 

embebidos, dispositivos de superfície de ondas acústicas, microbalança de cristal de 

quartzo, transistores de efeito de campo químico, sensores de fibras ópticas e sensores 

de cristal líquido discotic. Os dispositivos de análise de espectometria de massa e 

cromatografia de gás podem, ainda, ser utilizados em conjunto com as diversas 

tecnologias de sensores. Utilizamos, no nosso trabalho, a tecnologia a base de polímeros. 

As técnicas de reconhecimento de padrões utilizadas nesses narizes artificiais 

normalmente são baseadas nas abordagens estatísticas tradicionais ou com redes 

neurais artificiais. Na abordagem estatística, é utilizada Principal Components Analysis-

PCA, análise discriminante, análise fatorial discriminante e análise de clusters [Keller, 

99a]. Na bordagem de redes neurais são usados backpropagation, fuzzy ARTmap, SOM 

[Kohonen, 89] e redes ART [Carpenter, 88]. Nós utilizamos a abordagem de redes neurais 

para o reconhecimento de padrões, com os modelos de redes: Multi layer perceptron 

(MLP), Redial Basys Function (RBF), Redes Elman e Jordan. 

Os narizes artificiais comerciais, construídos até a atualidade, fazem parte da 

primeira geração e têm como aplicações mais comuns o processamento de alimentos, 

monitoramento ambiental, diagnósticos médicos e desenvolvimento de fragrâncias. Eles 

podem ser construídos a um baixo custo, reduzindo a quantidade de análises químicas 

realizadas na produção de alimentos, podem trabalhar em tempo real, são objetivos e o 

resultado da análise é confiável. 

Neste contexto, o objetivo desta tese é desenvolver um nariz artificial, capaz de 

detectar compostos voláteis e odores de diversas substâncias, aplicando a tecnologia de 

redes neurais. 
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Com base na tecnologia de primeira geração, desenvolvemos três protótipos. Os 

protótipos 1, 2 e 3 que construímos foram desenvolvidos utilizando um arranjo de 

sensores com tecnologia de polímeros condutores e redes neurais como técnica de 

reconhecimento de padrão. Quando fizemos o levantamento de diversos narizes artificiais 

desenvolvidos em várias universidades e empresas dispersas no mundo, percebemos 

que esses três protótipos de nariz artificiais desenvolvidos por nosso grupo são o exemplo 

de sucesso da aplicação da tecnologia de rede neural artificial e polímero de condutores. 

A próxima geração de narizes eletrônicos está totalmente centrada na construção 

de modelos de olfação, totalmente plausíveis, baseados na biologia e implementados em 

eletrônica [Keller, 99b]. Essa nova abordagem de construção de narizes eletrônicos está 

sendo desenvolvida principalmente em laboratórios de universidades e institutos de 

pesquisa e é denominada de abordagem neuromorphic. Os cientistas das duas 

universidades que estão tentando implementar modelos neuromorphic de olfação em 

sistemas eletrônicos são pesquisadores da University of Leicester, na Inglaterra, e 

pesquisadores do Caltech, nos Estados Unidos. 

Nesta tese, mostramos, ainda, o quarto protótipo que estamos desenvolvendo com 

base na abordagem neuromorphic. O nosso objetivo com este quarto protótipo é 

desenvolver um nariz eletrônico que incorpora todos os sensores, processamento de sinal 

e um modelo neuromorphic de olfação para identificar e analisar os odores sentidos. Para 

conseguir alcançar este objetivo, fizemos um estudo sobre a biologia do sentido do cheiro 

e propomos vários modelos de arquiteturas de redes neurais que levam em consideração 

a organização dos neurônios no sistema olfativo. 

As futuras gerações de narizes eletrônicos que incorporam modelos mais 

sofisticados do sistema olfativo biológico, ou seja, modelo neuromorphic, serão mais 

flexíveis e capazes de trabalhar em ambientes menos controlados, podendo detectar e 

analisar uma grande variedade de odores [Keller, 99b]. 

1.1 Motivação 

A importância da olfação para a humanidade remota desde mesmo a pré-história, 

na qual o homem fazia uso de uma quantidade maior dos sentidos e com muito mais 
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freqüência do que na atualidade. Isso se justifica em razão da sua necessidade de 

sobrevivência na selva, onde a procura por alimento e proteção dos animais selvagens 

era muito maior do que nos dias atuais. 

Com a evolução da espécie humana, o homem não sente mais a necessidade de 

ir à procura de alimento na selva e também já tem uma casa para habitar. Assim, a 

capacidade e freqüência com que se costumava usar o olfato foi se perdendo e, 

conseqüentemente, a habilidade de perceber os odores a longas distâncias também foi 

diminuindo. Se compararmos hoje a capacidade de perceber odores nos homens e 

animais, podemos ver que o sentido do olfato no homem é muito mais fraco, embora o 

mesmo consiga detectar cerca de 10.000 (dez mil) cheiros diferentes [Guyton, 88]. 

Olhando ainda o ponto de vista histórico, vemos a importância do uso do olfato 

para o comportamento humano quando observamos que as primeiras viagens dos 

descobridores, como a jornada de Marco Pólo à China, a viagem de Cristóvão Colombo 

cruzando o Atlântico e a viagem de Vasco da Gama ao redor da África, foram motivadas 

em parte pela procura na Europa de especiarias do Oriente. Acredita-se também que as 

forças do colonialismo tiveram como origem a procura por alimentos mais saborosos e de 

melhor conservação. Ainda se observa a importância da influência do gosto e do olfato 

por projetos de pesquisa que têm como objetivo achar meios de treinar diplomatas e 

representantes militares a gostar ou aparentar gostar de comidas cerimoniais regionais, 

como, por exemplo, olhos de carneiro [Lawrence, 71]. 

A importância do olfato no relacionamento social e amorosa também é percebida. 

Pessoas que exalam odores fortes das axilas podem afastar outras do seu convívio. Nos 

relacionamentos sexuais também se observa a influência desse sentido quando as 

pessoas são atraídas por outras exatamente em função do forte odor que exalam. Muitas 

vezes sentimos cheiro de algo que nos lembra o passado e imediatamente somos 

remetidos a ele, o que mostra o relacionamento da memória olfativa com nossas 

lembranças.  

Não apenas seres humanos, mas nos animais e plantas [Craveiro, 86] também se 

pode notar a importância da sensibilidade olfativa. Cientistas colocaram em uma gaiola 

ratas que estavam grávidas e ratos que estas não conheciam. Observou-se nesta 

situação que houve um grande número de nascimentos que não obtiveram sucesso. 

Experimentos feitos com ratas, cujo epitélio olfativo tinha sido retirado, não tiveram tal 
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efeito nestas ratas. Com isto, notamos que a presença dos ratos desconhecidos para as 

fêmeas com anosmia¹ não provoca nenhuma reação negativa [Lawrence, 71]. 

Apesar da importância deste sistema olfativo, existem situações na detecção de 

odores que muitas vezes podem ser não apenas inconvenientes para o homem, como 

também perigosas. Em situações como estas, faz-se necessário utilizar algum dispositivo 

artificial capaz de simular as capacidades de sensibilidade aos odores de um nariz. 

Atualmente, já é possível encontrar no mercado dispositivos com esta finalidade, 

denominados de nariz artificial ou eletrônico. 

Em razão do grande número de aplicações possíveis, o interesse comercial nesta 

área é alto e muitos investimentos em pesquisa estão sendo feitos tanto em universidades 

quanto em empresas, objetivando a melhoria na tecnologia de construção de narizes 

artificiais. Treinar profissionais para desenvolver atividades na área de odores requer 

muito investimento em razão dos especialistas só poderem trabalhar curtos períodos de 

tempo, devido às próprias características do sistema olfativo. 

Outra importância notada no sentido do cheiro é na área da análise de odor. Os 

painéis humanos, assim denominados, são pessoas altamente treinadas no sentido do 

cheiro para trabalhar no controle de qualidade de alimentos, bebidas, perfumes, etc. 

Portanto, o nariz humano é considerado o mais importante instrumento analítico para 

garantia da qualidade do odor em muitas indústrias de bebidas, alimentos e perfumaria. 

Apesar desta importância do nariz humano, esta análise normalmente é feita de forma 

subjetiva. O resultado da análise depende do grupo de pessoas treinadas. Estas ficam 

fadigadas, pois o tempo é muito longo para fazer a análise e o custo no laboratório 

normalmente é alto.  

Outra limitação dos painéis humanos é que não podem sentir odores que põem 

em risco a vida, não podem trabalhar por períodos contínuos e existem locais onde não é 

possível o acesso. Uma alternativa que tem sido utilizada para análise de odor que põe 

em risco a vida humana é o uso de instrumentos de análise química, como cromatografia 

de gás e espectômetro de massa. Esses instrumentos, entretanto, muitas vezes requerem 

muita intervenção humana para realizar a análise. 

Portanto, o uso de narizes artificiais nesta área é útil para o homem e um grande 

número de aplicações tem surgido [Keller, 96], como análise ambiental [Gardner, 95], 
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indústria de alimentos [Funazaki, 95], bebidas, medicina, perfumaria, robótica e segurança 

[Staples, 99 A]. 

O nariz artificial pode ser utilizado no controle ambiental fazendo a identificação 

em tempo real no campo de resíduos tóxicos, análises de misturas de combustível 

[McCarrick, 96], detecção de vazamento de óleo, detecção de gás, identificação de 

odores domésticos, monitoramento da qualidade do ar [Hierleman, 95], [Gardner, 92], 

[Gardner, 94] e poluentes de água [Staples, 00]. 

Outra aplicação do nariz na indústria pode ser feita no controle de alimentos 

[Staples, 99] e bebidas que abrange desde qualidade de alimentos [Funazaki, 95], 

[Natale, 97], monitoramento de processos de fermentação, inspeção de bebidas [Nanto, 

95], classificação do whisky até condições de estocagem. 

O nariz pode vir a ser uma ferramenta preciosa de diagnóstico médico. Um 

especialista pode examinar minuciosamente uma pessoa para detectar algum possível 

problema de saúde através dos odores que fluem através do corpo como hálito, sangue, 

urina e até algum ferimento. Os odores do hálito podem servir para detectar problemas 

gastrointestinais, sinusite, infecções, diabetes e problemas no fígado. Ferimentos e 

tecidos infectados emitem odores diferentes que podem ser detectados pelo nariz 

indicando possíveis causas. Odores vindo da urina e do sangue podem indicar problemas 

no fígado e vesícula. Atualmente, um nariz eletrônico tem sido utilizado no South 

Manchester University Hospital para descobrir o nível de glicose em diabéticos e detectar 

condições patológicas. Outro uso que pode ser feito na medicina é na telecirurgia e na 

detecção de bactérias [Gibson, 97]. 

Na atualidade, são utilizados os cachorros na detecção de alguns tipos de odores. 

Um nariz de um cachorro treinado tem sido altamente eficiente em algumas áreas, como 

a detecção de explosivos (minas na terra) e de cocaína. Mas os cachorros, além de não 

cobrirem todas as áreas, são limitados por fatores como fadiga e precisam ser 

sacrificados depois de pouco tempo de treinamento, pois ficam viciados. 

A indústria da perfumaria é outra área que investe muito no desenvolvimento de 

nariz artificial para fazer a discriminação de perfumes. A Robótica é outra área que vem 

crescendo em razão da existência de robôs que podem detectar objetos através do 

cheiro. 
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Existe, portanto, uma grande demanda para instrumentos eletrônicos que possam 

imitar o sentido humano do olfato e fornecer baixo custo e informação sensorial rápida e 

precisa. 

1.2 Objetivos 

Diante do exposto, foi possível notar a importância da olfação para os homens e 

animais. Apesar desta importância e dos intensos estudos na área, este sentido ainda é 

pouco conhecido. Portanto, o objetivo principal desta tese de doutorado é construir um 

nariz artificial, utilizando e estudando técnicas de redes neurais para o reconhecimento 

destes odores expostos ao ambiente a ser utilizadas em diversas aplicações, 

beneficiando diretamente o ser humano. 

A presença das redes neurais neste contexto é primordial não apenas como 

técnica de reconhecimento padrão, mas em razão das suas próprias características que 

se adaptam muito bem aos problemas de reconhecimento de odor. O reconhecimento de 

odor é um problema complexo por tratar com substâncias compostas. Tem-se mostrado, 

ao longo dos anos, que as redes neurais têm sido utilizadas com sucesso em diversos 

tipos de aplicações as quais requerem complexidade, como no reconhecimento de 

padrões. Reconhecer o rosto de um membro familiar próximo é uma tarefa extremamente 

simples até para uma criança. Mas essa mesma tarefa tem um alto grau de dificuldade 

para ser executada por métodos computacionais tradicionais. Redes neurais têm se 

mostrado mais adequadas para resolver problemas desta natureza. Outra vantagem das 

redes neurais é que, como os narizes artificiais, elas não são afetadas por cansaço, 

condições de trabalho e estado emocional.  

No universo de redes neurais existem diversos modelos que podem ser usados 

conforme o tipo de problema. O reconhecimento de odores tem sido tratado por diversos 

pesquisadores, mas até o momento não se sabe ainda que o modelo é mais adequado. 

Assim, temos o objetivo de apresentar resultados não apenas com o Multi Layer 

Perceptron, mas também com redes de Elman, RBF e redes modulares [Hayykin, 95], 

[Hagan, 97], [Skapura, 96]. 
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Outro objetivo é treinar uma rede modular que seja a mais próxima ao 

funcionamento do processamento de padrões de cheiro feito pelo cérebro humano, uma 

vez que o princípio de funcionamento das redes modulares é semelhante ao que ocorre 

no processamento dos padrões de odores no cérebro. Serão apresentadas ainda 

propostas de novas arquiteturas de redes neurais, tendo em vista o modelo biológico do 

nariz. 

Os padrões de odor que estamos tratando apresentam uma parte estática e outra 

dinâmica. Outro objetivo é analisar estas duas partes do sinal e verificar que informações 

podem adquirir para que não haja apenas uma melhoria no desempenho da rede, mas 

também no controle da melhoria nos filmes condutivos. 

1.3 Contribuições 

Apesar da grande quantidade de pesquisas na área de narizes artificiais, muitos 

problemas ainda estão por resolver. Este trabalho tem algumas contribuições nesse 

sentido, como, por exemplo, a análise dos padrões de odor. O sinal de odor apresenta 

uma parte estática e outra dinâmica. Até recentemente se fazia a análise do padrão de 

odor tendo como base o sinal estático.  Estamos analisando este sinal considerando estas 

duas partes. Inicialmente, analisamos a parte estática e, posteriormente, a dinâmica e, 

finalmente, o sinal completo, composto da parte estática e dinâmica. 

Outra contribuição está relacionada ao pré-processamento. Os pesquisadores têm 

analisado a influência de vários modelos de pré-processamento para sensores de óxido, 

mas não se tem conhecimento na literatura de análise semelhante para os filmes de 

polímeros condutores pela técnica de polimeração in situ que estamos desenvolvendo. 

Mostraremos qual a técnica de processamento mais adequada dentre as estudadas para 

se tratar os dados dos sensores à base dos polímeros usados. Nos sensores de óxido de 

metal, já se sabe que é a variância percentual. 

Propomos a análise de odores através de propriedades físico-químicas 

moleculares como a polaridade, hidrofobicidade e o potencial de ionização tratados por 

sub-redes moleculares. 
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Outra contribuição está na tentativa de se modelar redes neurais baseadas no 

princípio de funcionamento do nariz biológico. Para conseguir este objetivo, propomos 

vários modelos de redes modulares, nos quais cada sub-rede se especializava em 

determinada característica do odor. Processamento semelhante é dado no cérebro 

quando um odor lhe é apresentado. Extraímos características de cada grupo de sensores, 

tentando fazer um processamento semelhante ao sistema olfativo humano. 

Devido à natureza multidisciplinar de construção do nariz, às vezes é difícil para 

todos os membros do grupo tomar conhecimento das fases de construção e dificuldades 

de execução ou até mesmo quanto a uma provável contribuição nos momentos de 

discussão. Uma contribuição, portanto, também será mostrar as fases de construção do 

nariz artificial de uma forma integrada para que possa ser manuseada por pessoas leigas 

que estejam interessadas na área. 

Outra contribuição desta tese é o estudo do sistema olfativo humano com 

apresentação de algumas teorias sobre o reconhecimento de odores e comparação de 

três modelos de redes neurais no problema de reconhecimento do odores. 

Como contribuição final apresentamos o Planejamento Fatorial, uma técnica 

estatística que auxilia na execução de experimentos de uma forma planejada. 

1.4 Organização da tese 

Para abranger os assuntos relacionados acima, dividimos a tese em nove 

capítulos. Neste capítulo 1, apresentamos uma introdução mostrando inicialmente a 

motivação para o trabalho, seguido da descrição dos objetivos, contribuições e 

organização da tese. 

No capítulo 2, falamos sobre o sistema olfativo humano. Inicialmente comentamos 

sobre a região onde se dá o primeiro contato da molécula de odor com os receptores. Na 

seção seguinte falamos sobre as moléculas de odores, estímulo para as células 

receptoras. Na próxima seção são abordados os limiares, intensidade da sensação, 

adaptação e mascaramento dos odores. Finalmente, na última seção apresentamos 

várias teorias que justificam como os odores são reconhecidos. Este capítulo de revisão 

de literatura serve de embasamento para os modelos de redes neurais que proporemos. 



 

Marizete Silva Santos                               Construção de um nariz artificial usando redes neurais 

1100 

No capítulo 3, definimos o que é um nariz artificial, abrangendo um pequeno 

histórico e discutimos fases de construção de um nariz artificial que consiste de um 

sistema físico e um sistema de reconhecimento de padrões. Detalhamos um pouco o 

sistema físico, enfatizando a tecnologia de desenvolvimento de sensores a base de 

polímeros condutores. 

No capítulo 4, tratamos com o reconhecimento com padrões de odores 

enfatizando as técnicas de pré-processamento, normalização e extração de 

características. Analisamos as curvas dos sinais de odores observando a parte estática, e 

dinâmica da curva. Mostramos experimentos realizados com redes neurais abordando 

este aspectos citados. 

No capítulo 5, mostramos várias possíveis organizações dos neurônios no sistema 

olfativo. Com base nestas possíveis organizações, propomos cinco modelos de redes 

neurais para conjugar com a parte física do nariz artificial. 

No capítulo 6, mostramos o protótipo 4, desenvolvido em conjugação com a 

proposta de rede neural com base na organização espacial dos neurônios, ou seja, tendo 

em base a plausibilidade biológica. Neste capítulo, são mostrados também alguns 

resultados alcançados com os modelos de arquitetura propostos. 

No capítulo 6, descreveremos os protótipos que desenvolveremos tendo como 

base a primeira geração de desenvolvimento de narizes artificiais, bem como os 

resultados alcançados. Inicialmente falamos do protótipo 1, seguido do protótipo 2 e 3. 

Nestes protótipos, mostraremos brevemente o método de construção de sensores 

utilizados, a visualização da montagem, o sistema de aquisição de dados e as 

substâncias que foram submetidas ao reconhecimento. A apresentação da base de 

dados, bem como os resultados das simulações, foi feitos considerando cada protótipo 

desenvolvido. Essas bases de dados foram construídas considerando o número de 

sensores utilizados como entrada das redes. A análise que fizemos dos resultados das 

simulações diz respeito à influência do pré-processamento e dos aspectos dinâmicos e 

estáticos dos sinais de odores. 

No capítulo 8, comentamos sobre a pesquisa e desenvolvimento de narizes 

artificiais em centros de pesquisas nas universidades e mostramos alguns modelos de 

narizes artificiais disponíveis comercialmente.  
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No capítulo 9, é apresentado o Planejamento Fatorial, uma técnica estatística que 

auxilia na execução de experimentos de uma forma planejada permitindo produzir mais 

resultados representativos com um número menor de experimentos. 

Finalmente no capítulo 10, descreveremos sobre a conclusão relatando a 

importância dos resultados obtidos e sugerimos um estudo de trabalhos futuros que 

possam vir a contribuir para o crescimento da área. 

No apêndice A é feito um pequeno histórico do projeto Aroma e no apêndice B 

apresentamos uma pequena introdução sobre redes neurais. 
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Capítulo 2 

Sistema Olfativo 

Embora os mistérios que cercam o cérebro e as dificuldades em se estudar o 

sistema olfativo ainda sejam problemas contemporâneos, muitos pesquisadores têm 

dedicado esforços nesse final de século para elucidá-los. Devido à quantidade de 

pesquisas na área, já se tem conhecimento de muitas informações sobre a anatomia 

básica do nariz e do sistema olfativo. Cientistas descobriram que o tamanho do nariz não 

interfere na sua capacidade olfativa, embora cada indivíduo possua apenas um único 

cheiro determinado geneticamente, [Axel, 95] como impressão digital.  

O objetivo neste capítulo é mostrar o estado da arte do sistema olfativo humano 

consistindo de informações sedimentadas pelos cientistas que servirão de base para a 

proposta de um modelo de rede neural a ser utilizado no nariz artificial.  
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Embora até os dias atuais seja difícil descobrir como o cérebro detecta, identifica e 

reconhece um odor, alguns cientistas, no entanto, acreditam que existam duas regiões 

fisicamente distintas no nariz responsáveis pela detecção de cheiros: o epitélio olfativo e o 

órgão vômero nasal [Axel, 95], também denominado órgão sexual ou órgão de Jacobson¹ 

(Fig. 2.1). 

 

Figura 2.1: Epitélio olfativo x órgão vômero nasal 

O órgão vômero nasal possui um papel acessório de grande importância para 

anfíbios, répteis e mamíferos e comenta-se que os répteis o possuem na forma mais 

desenvolvida. Sua função está relacionada com o reconhecimento de feromônios sexuais. 

Nos mamíferos tem-se observado que comportamentos sociais e/ou sexuais também 
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dependem deste sistema mesmo quando há algum tipo de lesão ou bloqueio do sistema 

da mucosa olfativa.  

Acredita-se que a função do epitélio olfativo seja detectar cheiro e a função do 

órgão sexual esteja relacionada com a reprodução e comportamento social. Em 

experiências feitas com ratos, descobriu-se que a atividade sexual dos ratos machos é 

governada pela detecção de feromônios secretados pelas ratas fêmeas. Se os neurônios 

do sistema vômero nasal de ratas virgens for destruído, essas ratas podem cheirar com o 

epitélio olfativo, mas não conseguem se acasalar com o órgão vômero nasal destruído 

[Axel, 95]. Pesquisadores observaram que os axônios dos neurônios do epitélio olfativo no 

ser humano vão para a região central no córtex enquanto os neurônios do órgão vômero 

nasal vão para a área do cérebro que controla o comportamento inato e as respostas 

emocionais. Estes sinais destas duas regiões produzem respostas comportamentais 

diferentes. Neste trabalho, não será feito um estudo aprofundado com o órgão vômero 

nasal, mas dar-se-á ênfase as informações relacionadas ao epitélio olfativo, em razão da 

relação existente com os narizes artificiais. 

2.1 Epitélio Olfativo 

Quando cheiramos uma flor, as moléculas odoríferas que evaporam e estão 

flutuando no ar entram através das fossas nasais e se encontram com as células 

receptoras localizadas em uma pequena região entre as 2 sobrancelhas (Fig. 2.2), 

denominadas de epitélio olfativo ou mucosa olfativa clássica [Alter, 80]. 
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Figura 2.2: Localização do epitélio olfativo 

Sabe-se que a cavidade nasal, revestida por mucosa, compreende duas fossas 

nasais, a direita e a esquerda. A parede divisória que separa a fossa nasal direita da 

esquerda é denominada de septo nasal. A superfície de cada fossa nasal é aumentada 

pela formação de saliências, denominadas de conchas nasais ou cornetos. O ser humano 

possui três conchas em cada fossa nasal, estando disposta uma acima da outra, 

conforme (Fig. 2.3). A região olfativa compreende a superfície da concha superior 

formando algumas ilhotas na concha média, onde se localiza o epitélio olfativo.  
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Figura 2.3: Fossas nasais com as conchas 

O epitélio olfativo humano é recoberto de muco e uma camada aquosa. As 

moléculas odoríferas se dissolvem no muco e entram em contato com os cílios que se 
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projetam das células receptoras da membrana olfativa. Essa membrana olfativa é formada 

por várias camadas contendo células receptoras; as glândulas de Bowman, responsáveis 

para secretar o muco através de dutos que se abrem na superfície do epitélio [Getchell e 

Getchell, 87]; células de suporte e nervos ou filetes olfativos, formado dos axônios das 

várias células receptoras unidas que conduzem os impulsos elétricos ao cérebro, (Fig. 

2.4). As células que predominam nesta região são as células olfativas e as células de 

suporte ou sustentação que além da função de fixação, entre as células vizinhas são 

também responsáveis por secretar o muco que recobre a cavidade nasal. Existem ainda 

nesta área, as células basais, células sensoriais imaturas que darão origem a novas 

células olfativas, uma vez que elas são constantemente regeneradas e vivendo em média 

três meses [Costanzo e Graziadei, 87] e [Doty, 95].  

 

Figura 2.4: Membrana olfativa 

Existe muita controvérsia a respeito do tamanho exato desta área da superfície da 

membrana olfativa. O tamanho do epitélio pode ser um indicador da intensidade do 

sentido do cheiro do animal. A superfície da área do epitélio olfativo do homem ocupa 

cerca de 1 a 2 cm², embora existam autores afirmando ser essa área em cada fossa nasal 

da ordem de 2,4cm², podendo variar de um indivíduo para outro [Moran et al., 82]. Já a 
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superfície do epitélio do cachorro ocupa 170cm². Os cachorros possuem 100 vezes mais 

receptores olfativos por centímetro quadrado que o homem. 

2.1.2 Células Receptoras Olfativas 

As células responsáveis pelas sensações olfativas (detectar, informar a 

intensidade e duração do estímulo de odor) ao cérebro são as células olfativas ou 

neurônios receptores. Essas células são bipolares e originadas do próprio sistema 

nervoso central. Por serem bipolares, apresentam duas ramificações (Fig. 2.4) [Aires, 91]. 

Em uma extremidade mais superficial, existe um botão que possui de 6 a 15 pêlos ou 

cílios que se espalham na camada de muco (Fig. 2.5) [Morrison e Moran, 95]. O diâmetro 

desses cílios é da ordem de 0,3 microns e seu comprimento é de 200 mícrons. Essa 

região alargada, também denominada de bastonete olfativo possui além do núcleo, vários 

vacúolos e mitocôndrias e muitas vesículas, semelhantes às encontradas nas 

terminações pré-sinápticas. As membranas desses cílios e das vesículas são 

especializadas em detectar os odorantes e fazer a transdução do estímulo do odor para 

os eventos iniciais da atividade elétrica. 

 

Figura 2.5: Célula olfativa e extremidade superficial 

Na extremidade oposta das células bipolares são emitidos axônios que após 

atravessarem a laminada crivada do etmóide se projetam diretamente para o bulbo, sem 

ramificações e conexões sinápticas antes do bulbo, (Fig. 2.6). Esses axônios convergem 

para regiões chamadas de glomérulos, que formam sinapses com os neurônios de 

segunda ordem, as células mitrais (Fig. 2.7), que por sua vez projetam seus axônios para 

áreas subcorticais e corticais do cérebro, onde acontece a discriminação do odor.  
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Figura 2.6: Distribuição dos glomérulos no bulbo olfativo 

 

Figura 2.7: Principais estruturas da mucosa olfativa 

2.1.3 Bulbo Olfativo 

A fase posterior ao contato inicial das moléculas de odor com receptores é feita no 

bulbo olfativo, uma expansão do cérebro que tem uma forma ligeiramente aproximada de 

uma pequena uva alongada, uma expansão do cérebro, estrutura cortical e cheia de 

circuitos dendríticos, sinapses recíprocas incomuns e altos níveis de neurotransmissores, 

localizada em cada narina na parte da frente do cérebro (Fig. 2.8).  



 

Marizete Silva Santos                               Construção de um nariz artificial usando redes neurais 

2200 

 

Figura 2.8: Bulbo olfativo 

Nesta região, existe uma diversificada rede de conexões (Fig. 2.9) das várias 

camadas de células dispersas no bulbo olfativo. Assim, o homem possui milhões de 

células receptoras de odor, de aproximadamente 1.000 tipos diferentes, e em torno de 

2.000 glomérulos em cada bulbo [Axel, 95]. Portanto, existem mais receptores que 

glomérulos. Dentro de cada glomérulo, existem aproximadamente 25.000 terminais de 

axônios olfativos primários que são provenientes das células olfativas que convergem e 

contata cerca de 100 dendritos dos neurônios olfativos de segunda ordem. Além dos 

glomérulos, existem cerca de 70.000 células mitrais e 160.000 células de Tufo no bulbo 

olfativo do nariz humano e ainda as células granulares e periglomerulares. Células 

periglomerulares são restritas a parte dos glomérulos. As células granulares e 

periglomerulares são interneurônios inibitórios e formam sinapses dendrodentríticas 

recíprocas com os dendritos das células mitrais [Pinching e Powell, 71]. As células mitrais 

e em tufo possuem função efetora, e se dispõem em duas camadas sobrepostas, sendo a 

mais superficial de células em tufo e por baixo desta camada fica uma camada compacta 

de células mitrais. Os dendritos das células mitrais e em tufo são longos e ramificam-se, 

formando componentes pós-sinápticos dos glomérulos olfativos. Os axônios das células 
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olfativas que chegam ao bulbo ramificam-se quando se aproximam dos glomérulos e 

fazem sinapses com os dendritos das células mitrais e em tufo. Esses axônios convergem 

amplamente para os dendritos de uma única célula mitral, ou em tufos. 

 

Figura 2.9: Interconexões no bulbo olfativo 
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Há algumas evidências indicando que glomérulos individuais tem características 

de classificação de sensitividade para diferentes odores. A estrutura organizacional dos 

glomérulos sugere um importante papel funcional para eles próprios no processamento da 

informação olfativa. Então, se pode notar que devem existir níveis de organização 

hierárquica dos axônios. 

Em todos os outros sistemas sensoriais, o cérebro utiliza os padrões espaciais e a 

posição dos neurônios para definir a qualidade de uma sensação. Uma possibilidade é a 

aplicação de uma lógica similar ao sentido do cheiro pelo cérebro. Existem, portanto, 

várias possibilidades de organização dos neurônios e axônios no nariz e no cérebro. 

Uma organização possível dos neurônios no nariz pode ser feita no epitélio 

olfativo, conforme visualizado na Fig. 2.10 (a). No cenário um, os neurônios que levam um 

certo tipo de receptor devem ser encontrados numa determinada região do epitélio 

olfativo, ou seja, a localização espacial e a ativação dos neurônios em locais específicos 

devem, então, definir a qualidade de um odor. 

 

Figura 2.10: Nível de organização da informação nos glomérulos 

Outra possível organização das informações sensoriais pode ser feita na entrada 

do bulbo, Fig. 2.10 (b). Embora os neurônios com o mesmo tipo de receptor estejam 

espalhados por todo o epitélio olfativo, seus axônios são interligados a uma rede de 

glomérulos no bulbo olfativo, formando um mapa espacial altamente organizado dos 
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sinais detectados. As informações vindas de diferentes receptores de odorantes são 

mapeadas dentro de diferentes glomérulos. Neste cenário, os neurônios que levam um 

certo tipo de receptor devem ser posicionados de forma aleatória no epitélio olfativo e os 

seus axônios devem convergir para uma determinada área no cérebro. Neste caso, a 

exposição de um odor particular deve resultar em um padrão de atividades definido no 

cérebro. 

Neste modelo, ambos os neurônios e as suas projeções para o cérebro devem ser 

escolhidos de uma forma aleatória, (Fig. 2.10 - c). Para interpretar, o cérebro deve usar 

um sofisticado algoritmo para decodificar os sinais aleatórios. 

Agora a explicação para a interpretação desta organização se baseia em 3 

descobertas: 1) um único receptor pode reconhecer muitos odorantes; 2) um único 

odorante é reconhecido por vários receptores e 3) diferentes odorantes são reconhecidos 

por diferentes combinações de receptores. Portanto, o sistema olfativo usa um esquema 

combinatória para codificar ou representar a identidade dos odores [Richardson, 95], 

[Axel, 95]. 

2.1.4 O Trato Olfativo 

Assim como o bulbo é uma extensão do cérebro, o trato olfativo também é. Os 

axônios das células mitrais e em tufos após saírem do bulbo olfativo entram no trato 

olfativo. No interior do trato olfativo existe um núcleo chamado de núcleo olfativo anterior, 

onde os neurônios recebem conexões sinápticas dos neurônios do bulbo e projetam-se 

através da comissura anterior para o bulbo olfativo contralateral. 

Um fluxo básico da informação olfativa segue para o cérebro [Freeman, 91], 

conforme visto na Fig. 2.11 e representação do diafragma da mesma figura. 
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Figura 2.11: Fluxo de informações olfativas 

O estágio seguinte acontece na região mais alta, o córtex olfativo, que combina 

esta resposta com sinais vindos de outros sistemas [Burgard, 90]. 

2.1.5 O Córtex Olfativo 

Sabe-se que no cérebro existem duas regiões que estão diretamente relacionadas 

com o olfato. Essas áreas são conhecidas como olfativa medial ou temporal e olfativa 

lateral ou frontal, conforme visualizado na Fig. 2.12. A área olfativa medial excita as 

respostas primitivas ao cheiro, como salivação e o lamber dos lábios. Esta área localiza-

se nas regiões medionasais do cérebro, anterior e superior ao hipotálamo (Kaplan et al, 

1998). 

Já a área olfativa lateral é composta principalmente pelo córtex pré-piriforme e 

piriforme, mais a porção cortical dos núcleos amigdalóides e excita muitas respostas 

olfativas apreendidas, como o apetite por alimentos especiais. A partir dessas áreas os 

sinais seguem para quase todas as partes do sistema límbico, principalmente para o 

hipocampo. 
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Figura 2.12: Área olfativa medial e lateral 

Na Fig. 2.13, pode-se visualizar, de forma resumida, as etapas mostradas na 

percepção do odor, única para cada pessoa. 
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Figura 2.13: Etapas envolvidas na percepção de odor. 

Na Fig. 2.13 pode-se notar que o primeiro estágio acontece com as moléculas de 

odor, que serão vistas na próxima seção. 

2.2 Moléculas Odoríferas 

Os odorantes são as moléculas de substâncias químicas evaporadas que flutuam 

no ar, servindo de estímulo para as células olfativas. Esses odorantes apresentam várias 

propriedades básicas e alguns estão relacionados com a volatilidade e a solubilidade (em 

água/lipídios). A razão para que estas substâncias sejam altamente voláteis é justificada 

pela localização do epitélio olfativo, ou seja, para que o odor possa atingir a câmara 

olfativa localizada nas fossas nasais tem que ser através do transporte aéreo. Existem 

substâncias altamente odoríferas que permitem o vapor alcançar o nariz, como uma sopa 
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de cebola, por exemplo. Existem, entretanto, algumas substâncias que em temperatura 

normal são quase inodoras, como o ferro, por exemplo, que não evapora muitas 

moléculas no ar. 

Estudos comprovam que o epitélio olfativo é composto de camadas aquosas e por 

isso as substâncias odoríferas devem ser solúveis em água, mesmo que em proporção 

infinitesimal. A substância, sendo completamente insolúvel, poderá não conseguir 

alcançar os nervos terminais devido à umidade da camada que cobre sua superfície. 

Portanto, as moléculas odoríferas devem ser tipicamente hidrofóbicas1 e polares com 

peso molecular entre 17 e 300Da, embora existam moléculas hidrofílicas. O peso 

molecular da substância é importante, porque se acredita que possivelmente existe um 

peso molecular ótimo para a detecção do odor, em que uma substância acima ou abaixo 

dele são menos odorosas. Parte do reforço desta idéia vem do argumento de que o poder 

de absorção dos receptores olfativos tende a decrescer com o aumento do peso 

molecular do odorante. 

Em princípio, os cílios olfativos são expansões da membrana celular da célula 

olfativa e todas as membranas celulares são formadas, em sua maior parte, por 

substâncias gordurosas. Então, para que as substâncias odoríferas se dissolvam nas 

membranas dos cílios olfativos faz-se necessário que as membranas sejam solúveis em 

lipídios. Quando elas se dissolvem, modificam o potencial da membrana e a produção de 

impulsos neurais nas células olfativas. 

O aroma que percebemos muitas vezes é causado por misturas bastante 

complexas de vários constituintes químicos, o que faz com que utilizemos nossos 

sentidos de sabor e odor. Outras vezes percebemos o odor de uma substância com a 

presença de apenas um componente químico, como, por exemplo, o óleo de canela que 

exala aroma de canela a partir do aldeído cinâmico, Tabela 2.1. Outras substâncias, 

                                                

 

1 Moléculas hidrofóbicas são aquelas que possuem afinidade por água. Moléculas hidrofílicas são aquelas que 
não tem afinidade por água. Moléculas polares são aquelas que têm separação natural de cargas elétricas. 
Da significa “daltons”, unidade de medida de peso molecular. 
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entretanto, não possuem apenas um componente químico, como a maçã argentina que é 

uma combinaçãode (E)-2-hexanal, hexanol e etil-2 butirato de metila. 

Substância Aroma Ocorrência natural 
Aldeído benzóico Amêndoas Amêndoas 
Aldeído cinâmico Canela Óleo de canela 

Vanilina Baunilha Vanilla planifólia 
Maltol Açúcar queimado Caramelo e malte 

Sinensal Bergamota Laranja-da-terra 
Anetol Anis Óleo de anis 

Limoneno Laranja Óleo de casca de laranja 
Pineno Pinho Essência de terebintina 

Tabela 2.1: Aromas constituídos de uma única molécula 

As substâncias que possuem odores causados por misturas muito complexas são, 

na realidade, uma coleção de moléculas odorantes diferentes, muitas vezes entre 100 e 

1000 constituintes. Na tabela 2.2, o café torrado, por exemplo, possui 948 constituintes 

químicos. Muitas vezes não é a quantidade de constituintes químicos que determina o 

cheiro do produto, mas apenas uma pequena diferença em suas concentrações. 

Aroma N° de constituintes químicos 
Cebola 96 

Café torrado 948 
Morango 324 
Abacaxi 59 
Pimentão 106 
Maracujá 244 

Tabela 2.2: Número de constituintes químicos em alguns aromas 

Para que o olfato humano possa perceber um determinado odor, é necessário 

determinar a quantidade mínima de substâncias presentes. Estas substâncias também 

apresentam diversos limiares de concentração mínima para serem detectadas. O café 

torrado é quem apresenta maior limiar de sensibilidade, enquanto a cebola o menor 

(Tabela 2.3). 

Aroma Concentração (partes por milhão) 
Cebola 900 

Café torrado 1 
Morango 10 
Abacaxi 11 
Pimentão 20 
Maracujá 12 

Tabela 2.3: Concentração de voláteis em alguns aromas 
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2.3 Limiar, Intensidade, Adaptação e 
Mascaramento 

Existe de fato uma diferença entre o limiar para detectar um cheiro e o limiar para 

identificar. A intensidade da sensação também é aumentada lentamente, em função do 

aumento da intensidade do estímulo. 

Quando temos pequenas concentrações de substâncias odoríferas, nós 

percebemos apenas a sensação de estar cheirando algo, não conseguimos de fato 

identificar que cheiro é aquele, ou seja, percebemos apenas que existe um cheiro no ar. 

Quando há um aumento na concentração, o odor pode ser identificado. O odor da 

substância somente é reconhecido em concentrações mais elevadas, quando então o 

odor pode ser identificado especificamente. Um paralelo desse efeito é encontrado na 

visão. Com pouca luz, nós só conseguimos ver as imagens em tons de cinza. A partir de 

uma certa intensidade de luz, passamos a enxergar as cores dos objetos, identificando-os 

mais facilmente. 

Quando queremos aumentar a intensidade de uma sensação, aumentamos, 

conseqüentemente, a concentração da substância odorífera. Mas as sensações do olfato 

modificam-se muito lentamente em relação às alterações dos estímulos. 

A intensidade de uma sensação também está relacionada ao período de tempo a 

que estes estímulos são mantido. Quando este período é longo, a intensidade da 

sensação diminui e se instala o que denominamos de adaptação. 

No gráfico da Figura 2.14, podemos ver que o processo de adaptação ao benjoin 

(uma espécie de incenso) é mais rápido que na borracha. Observamos ainda que a 

adaptação ocorre mais rapidamente onde a intensidade do odor é maior [Doty, 95]. 
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Figura 2.14: Adaptação olfativa para o benjoin e a borracha 

O olfato humano possui uma grande capacidade de adaptação. Na primeira 

exposição do nariz a um cheiro forte, inicialmente a sensação é muito intensa, após quase 

um minuto não mais será sentida. Portanto, a adaptação pode se dá totalmente na 

presença de estímulos prolongados de alta intensidade e após a saturação a sensação do 

odor desaparece. Na Figura 2.15, podemos visualizar o tempo de adaptação para que 

haja a interrupção da sensação de odor das substâncias octanol e meta xileno. Esta 

adaptação pode ser medida, uma vez que há um aumento no limiar após um certo tempo 

de estimulação. 
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Figura 2.15:Tempo de adaptação para interrupção da sensação de odor 

Ao contrário do sentido da visão que percebe várias cores diferentes ao mesmo 

tempo, o sentido do olfato percebe apenas um odor de cada vez. Esse odor, entretanto, 

pode ser uma combinação de muitos e variados odores. Por exemplo, quando sentimos 

um odor pútrido e outro floral, o odor que sentimos é aquele onde predomina a maior 

intensidade. Quando o odor possui a mesma intensidade não sentimos a combinação dos 

dois odores ao mesmo tempo, ou seja, ora sentimos um odor, ora sentimos o outro. 

Essa capacidade de um odor de grande intensidade dominar outros é chamada de 

mascaramento. Utiliza-se muito o mascaramento quando se trabalha com odores menos 

desejáveis, como uso em hospitais, instalações sanitárias e outras áreas. 

O limiar de identificação nos narizes artificiais também é estudado. Os limiares 

variam de uma substância para outra e os sensores do nariz conseguem distinguir a 

diferença. Este aspecto é um dos problemas encontrados nos sensores, porque o tempo 

gasto para calibrar o aparelho é variável conforme a substância e o tipo de sensor 

construído. 

Existe de fato uma diferença entre o limiar para detectar um cheiro e o limiar para 

identificar. A intensidade da sensação também é aumentada lentamente, em função do 

aumento da intensidade do estímulo. 
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2.4 Como os odores são reconhecidos? 

Até hoje se tenta encontrar respostas mais conclusivas para todas as fases deste 

processo, ou seja, como a detecção, identificação e reconhecimento de um odor são 

feitos pelo cérebro. Na tentativa desta explicação várias teorias foram elaboradas. Nesta 

seção, abordaremos rapidamente o modelo de localização espacial, a teoria dos odores 

primários, teoria esterioquímica, teoria vibracional, modelo bioquímico e modelo de Li. 

2.4.1 Teoria dos odores primários 

Tanto no estudo do olfato, quanto no paladar, o homem vem tentando analisar 

odores distintos, como combinações de um pequeno número de odores primários. Em 

Mueller [Mueller, 66], podemos ver várias classificações de odores primários. A 

classificação mais antiga foi sugerida pelo botânico Lineu2 como uma lista com sete 

cheiros denominados de básico ou primário. Defendendo também essa idéia, 

Zwaardemaker propõe outra classificação com nove odores primários (Tabela 2.4) 

Nesta classificação, ele mantém cinco dos odores defendidos por Lineu e 

acrescenta mais quatro novos odores. A terceira colina mostra a classificação proposta 

por Henning em 1924. Ele aceita apenas 3 odores propostos anteriormente e acrescenta 

mais 3. Já Crocker, em 1945, e Henderson propõem apenas 4 cheiros básicos, 2 dos 

quais foram propostos anteriormente por Henning. De todas as classificações propostas, 

apenas o odore fragrante faz parte de todas as classificações. 

Lineu Zwaardemaker Henning Crocker e Henderson 
Aromático Aromático Aromático Fragrante 
Fragrante Fragrante Fragrante Ácido 
Ambrosíaco Ambrosíaco Pútrido Queimado 
Aliáceo Aliáceo Etéreo Coprílico 
Hircino Etéreo Resinoso  
Fétido Queimado Queimado  

Nauseabundo Coprílico   
Repulsivo    

 

                                                

 

2 Botânico que fez a primeira classificação do reino vegetal. 
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Tabela 2.4: Classificação dos odores primários 

2.4.2 Teoria Estereoquímica do Odor 

Em 1952, Amoore, do Departamento de Agricultura da Califórnia, propõe a teoria 

estereoquímica do odor [Johnston, 64]. Amoore liga a qualidade do odor à forma 

molecular e incorpora o conceito de odores primários. Ele considerou que todas as 

sensações baseadas em várias combinações de um número limitado de odores primários, 

sendo cada odor primário detectado por um diferente receptor de nariz. Existe, portanto, 

um número limitado de diferentes tipos de receptores no nariz, e cada um deles 

reconhecem uma forma particular de moléculas que, quando ligadas, geram um sinal para 

um odor primário, análogo à percepção visual das cores. Desta forma, a variedade de 

odores que nós podemos reconhecer e descrever são em razão dos sinais dos odores 

primário, assim como as cores são compostas de misturas apropriadas de vermelho, azul 

e amarelo. Sete odores primários foram sugeridos: etéreo, canforáceo, floral, almiscarado, 

menta, pungente e pútrido. 

 

Figura 2.16: Cheiros e substâncias primários de acordo com a teoria estereoquímica. 

A principal objeção a esta teoria reside na existência de exemplos de substâncias 

que têm as mesmas formas moleculares, mas diferentes odores. Um exemplo para esta 

afirmação são os compostos orgânicos, denominados de isômeros ópticos que possuem 

mesmas propriedades químicas, mas propriedades organolépticas (sabor e odor) 

diferentes. Existe ainda a propriedade de girar o plano da luz polarizada para a direita 
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(dextrógiro) ou para a esquerda (levógiro). A carvona (+), por exemplo, é um isômero 

dextrógiro que possui aroma de cominho e a carvona (-) é um isômero levógiro e 

apresenta aroma característico de hortelã. 

2.4.3 Teoria Vibracional 

Em 1937, G.M. Dyson [Dyson,37] propôs pela primeira vez a teoria vibracional que 

mais tarde foi defendida por Robert Wright [Wright, 54], afirmando ter encontrado 

correlações entre o espectro de radiação infra-vermelha e os odores. Dyson acreditava 

que os receptores olfativos entravam seletivamente em ressonância com as moléculas de 

odor, as quais o cérebro interpretava como odor [Rossiter, 96].Ele sugeriu que o cérebro 

fosse capaz de interpretar padrões de ativação de detectores sintonizados 

vibracionalmente como odores. Na Figura 2.17 podemos visualizar que a estrutura da 

molécula de ferroceno tem uma freqüência de ressonância 478 cm e a de niqueloceno 

que tem 355 cm. Se a teoria estiver correta, isto explicaria o fato de que, embora tenham 

semelhança de forma os odores são diferentes. 

 

 

Figura 2.17: Moléculas com mesma estrutura e odores diferentes 

Objeções a esta teoria concernem, em primeiro lugar, aos isômeros ópticos, ou 

seja, a existência de substâncias que polarizam o plano da luz para direita ou para a 

esquerda, como foi citado anteriormente na teoria estereoquímica, com essas mesmas 

freqüências de vibração, mas com cheiros diferentes. Em segundo lugar, a substituição 

isotópica também derruba a teoria. O exemplo seguinte ilustra essa afirmação. Em uma 
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determinada fórmula química, o hidrogênio com peso atômico 1 e massa 1 é substituído 

por um dos seus isótopos, ou seja, outro com mesmo peso atômico, porém com massa 

molecular 2, o deutério. Portanto, a deuteração de uma molécula de odorante altera a 

freqüência vibracional da molécula, mas não muda seu odor. Dyson também não explicou 

como um receptor deve sentir a vibração. Atualmente, Luca Turin [Turin, 96], do University 

College London, tem tentado explicar este mecanismo usando as teorias vibracionais e 

estereoquímicas em um único modelo. 

2.4.4 Teoria Bioquímica 

A detecção inicial dos odores é feita pelos milhões de neurônios sensoriais 

olfativos distribuídos na camada mucosa do epitélio. Essa camada mucosa contém água 

lipídios, anticorpos, enzimas, sal e proteínas odorantes de ligação. Dessa forma, quando 

as moléculas odorantes entram na cavidade nasal e se dissolvem no muco do epitélio, 

eles se ligam às proteínas receptoras específicas que estão nos cílios das células 

receptoras. É neste momento que começa o processo de transdução3 [Geoffrey, 97] visto 

na Figura 2.17. 

O processo começa quando a proteína-G é estimulada. Isto dispara a ativação da 

adenil ciclase, uma enzima que acelerea a conversão do ATP em cAMP, um mensageiro 

secundário. O cAMP, então, liga os canais iônicos na membrana do cílio. Esta ação faz 

com que os canais se abram s Ca++ (cálcio) entra no cílio. Com a entrada do cálcio, os 

canais de cloro se abrem e o cloro é liberado para fora através desses canais. Isto faz 

com que a carga da membrana do cílio se torne mais positiva e uma ação de potencial é 

criada. O potencial de ação caminha através do axônio da célula receptora olfativa, 

encontrando-se eventualmente com outros axônios de outras células olfativas, formando, 

assim, o nervo olfativo que após atravessar a lâmina crivada do etmóide, se projeta para o 

bulbo olfativo (Fig, 2.4 e Fig.2.8). 

                                                

 

3 Transdução – é a transformação de um sinal em outro (detecção).  
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Figura 2.17: Processo de transdução de um odor 

Assim como até hoje não se sabe como é feito o processo de reação 

química/física entre as moléculas de odor e as receptoras, também não se sabe como 

este sinal é interpretado pelo cérebro. Nesta etapa, também existem vários trabalhos 

sobre a interpretação deste sinal pelo cérebro. 

2.4.5 Modelo de Li 

O modelo que Li e Hertz [Li, 99] propõem está baseado na abordagem de receptor 

seletivo [Keller, 99] que modela a codificação distributiva vinda dos dados coletados pela 

eletrofisiologia e imagem do bulbo olfativo. Embora o modelo seja o bulbo olfatório e o 

córtex acoplados, os autores não consideram a cascata de informações que chegam para 

uma espécie de pré-processamento nos glomérulos. Na modelagem do bulbo, eles 

assumem que o processamento começa a partir das células mitrais, ignorando o 

processamento nos glomérulos. O modelo do sistema olfativo proposto por Li [Li, 2000] 

tem como objetivo fazer a segmentação do odor. Para isto, ele acopla os módulos de 

bulbo e córtex. Segundo Li, a segmentação do odor é necessária porque muitas vezes 
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temos no ambiente dois ou mais odores e o sistema deve identificá-los separadamente. 

Muitas vezes esses odores podem ser uma mistura do que o ser humano não consegue 

distinguir. Esta proposta não contempla o processamento dos diferentes padrões de 

atividades dos neurônios com as moléculas de odor que servem como entrada para o 

bulbo olfativo. Os diferentes odores neste modelo são vistos como padrões de entrada 

sobrepostos para o bulbo. 

 

Figura 2.12: Modelo biológico do sistema olfativo proposto por Li 

Os odores de entrada são alimentados diariamente nas unidades mitrais (x) no 

bulbo olfativo. Essas células mitrais interagem com as unidades granulares inibitórias (y). 

As conexões em vertical das linhas são ditas locais. As conexões em diagonal são 

denominadas não locais. As unidades mitrais projetam suas saídas para o córtex através 

de informações feedfoward. No córtex, as unidades excitatórias recebem entradas 

diretamente e indiretamente através das unidades inibitórias feedfoward. 
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2.5 Conclusão 

Neste capítulo, foi apresentada uma visão geral do sistema olfativo humano, uma 

vez que iremos implementar um modelo de nariz artificial que tem como base este modelo 

biológico da olfação. Embora existam diversas teorias que tentam explicar como o 

reconhecimento de odores é feito no sistema olfativo humano, ainda hoje não se tem uma 

teoria completamente aceita, mas sabe-se que existem duas abordagens competitivas 

para modelar a codificação olfatória: o modelo de receptor seletivo e modelo de receptor 

não seletivo [Keller, 99]. 

O modelo de receptor seletivo vem de experimentos recentes em biologia 

molecular e pode ser pensado como um mapeador de odor. Essa abordagem faz uma 

analogia ao sistema visual com a idéia de campos receptivos de receptores olfatórios 

projetados para um mesmo glomérulo e célula mitral no bulbo olfativo. Funcionalmente, 

receptores olfativos idênticos projetam para o mesmo glomérulo olfativo, resultando em 

um único glomérulo para cada odor [Keller, 99] modela a codificação distributiva vinda dos 

dados coletados pela eletrofisiologia e imagem do bulbo olfativo. Embora contraditórios, 

dados experimentais têm sido coletados, apoiando ambas hipóteses. Assim, pesquisas 

são necessárias para resolver este conflito. As teorias relatadas neste capítulo relatam 

ambas abordagens. 

O maior problema do estudo da olfação humana é que os métodos de medida 

utilizados são normalmente subjetivos. Nos últimos anos, o crescente interesse de 

cientistas e grupos econômicos pelo tema levou a construção de narizes artificiais que 

podem ser uma alternativa para um estudo mais objetivo do tema, devido à maior 

facilidade de quantificação e manipulação e comparações com o nariz biológico. Esse 

estudo fornece informações para elaboração de uma rede neural projetada 

especificamente para o reconhecimento do sinal de aroma que é considerado complexo. 

É possível notar a distribuição espacial dos neurônios, assim como algumas 

características das moléculas, como hibrofobicidade. Embora existam vários modelos 

sendo propostos para fazer o processamento de sinal de cheiro, nenhum deles leva em 

consideração as características do sinal do sensor e as características das moléculas de 

odor. As informações contidas neste capítulo fornecem embasamento teórico para 
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proposta de modelos de redes neurais baseados no modelo biológico da olfação humana 

que serão apresentados em capítulo posterior. 
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Capítulo 3 

Nariz Artificial 

Embora o termo nariz artificial não seja do conhecimento da maior parte da 

população, certamente o seu desenvolvimento poderá ajudar em aplicações de muita 

utilidade. Apesar da tentativa de imitar o nariz biológico, o nariz artificial apresenta 

diferenças em relação a este. 

Narizes artificiais oferecem algumas vantagens sobre o natural em algumas 

situações como a capacidade de trabalhar 24 horas por dia, não estando portanto sujeitos 

à fadiga; não são afetados por variáveis como saúde do homem e humor e período de 

descanso, como férias. Algumas pessoas podem perder a capacidade de detectar odores 

ou até mesmo sofrer um enfraquecimento. O nariz artificial, por sua vez, pode perder a 

sensibilidade, mas os seus sensores podem ser substituídos. Apesar das vantagens, os 
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narizes artificiais não conseguem detectar uma grande quantidade de substâncias como 

os narizes naturais. O nariz biológico possui milhões de células receptoras e detectam 

uma grande quantidade de substâncias, sendo, portanto, bem mais seletivos. Já os 

narizes artificiais, por sua vez, possuem entre 4 e 32 células receptoras (sensores), não 

conseguindo detectar uma grande variedade de compostos voláteis, portanto, são menos 

seletivos que os naturais. 

Este capítulo é apresentado objetivando fornecer uma visão geral de um nariz 

artificial. Inicialmente, na primeira seção, se apresentará um histórico de narizes artificiais. 

Na seção 3.2 seguinte, define-se um nariz artificial e mostra-se que o processo de 

desenvolvimento do nariz envolve a execução de um sistema físico e de um sistema de 

reconhecimento de padrão. Esse sistema físico é mostrado na seção 3.3 e o sistema de 

reconhecimento de padrões é descrito na seção 3.4, enfatizando a forma do sinal de 

cheiro, assim como, técnicas de pré-processamento e análise do sinal. Por fim, na seção 

3.5, é feita a conclusão do capítulo. 

3.1 Histórico 

O trabalho mais antigo de desenvolvimento de um instrumento especialmente 

construído para detectar odores data de aproximadamente 1961, quando [Moncrieff, 61] 

propôs um nariz mecânico [Gardner, 94]. Em 1964, Wilkens e Hatman [Wilkens, 64] 

propuseram o primeiro nariz eletrônico, em que eram medidas as reações redox¹ de 

odorantes em um eletrodo. Em 1965, [Buch et al, 65] propuseram a modulação 

(modificação da forma do sinal) da condutividade por odorantes e também no mesmo ano 

Draviecks e Trotter [Draviecks, 64] propuseram a modulação de potencial de contato 

superficial por odorantes. Em 1982, Persaud e Dodd [Dodd, 82] da Universidade de 

Warwick – Inglaterra, propuseram uma definição de um nariz eletrônico como um sistema 

de arranjo de sensores químicos inteligentes e em 1985, uma proposta foi feita por 

[Ikefam, 85], na Hitachi do Japão. 

Entretanto, o termo nariz eletrônico surgiu por volta dos anos 80 e foi realmente 

especificado no 8° Congress of European Rese em 1987. Em 1989, em sessão da NATO 

(North Atlantic Treaty Organization) foi dedicada ao tópico olfação artificial. Finalmente em 
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1990 a primeira conferência dedicada ao tópico de narizes eletrônicos foi realizada em 

Berlim. 

Em 1994, em Toulouse, na França, aconteceu o primeiro International Symposium 

Olfaction & Electronic Nose. Desde então o evento ocorre anualmente e recentemente em 

setembro de 1999 ocorreu pela sexta vez em Tubingen, Alemanha. 

Portanto, o termo nariz eletrônico tem sido definido e vários sinônimos foram 

adotados até então, como nariz artificial, nariz mecânico, sistema de sensibilidade de 

odor. 

3.2 Definição de um Nariz Artificial 

Gardner [Gardner, 94], um pioneiro no estudo de narizes artificiais e professor da 

Universidade de Warnick, define um nariz eletrônico como um instrumento que inclui duas 

partes: um arranjo de sensores químicos eletrônicos com uma especificidade parcial e um 

sistema de reconhecimento de padrão apropriado que é capaz de reconhecer odores 

simples ou complexos. [dos Santos, 99] define um nariz artificial como um aparelho que 

detecta a presença de gás ou vapor e informa o composto volátil correspondente aquele 

vapor. 

 Para o escopo deste trabalho, definimos um nariz artificial como um 

dispositivo composto de um conjunto de sensores construídos de polímeros condutores 

que constituem a parte sensitiva e também de um sistema de classificação e de 

caracterização dos aromas, no qual podem ser utilizadas técnicas estatísticas de 

reconhecimento de padrões ou então Redes Neurais. Esses odores podem ser simples ou 

complexos. De uma maneira geral, podemos dizer que o desenvolvimento de um nariz 

artificial envolve duas etapas: o sistema físico e o sistema de reconhecimento de padrão, 

Figura 3.1. 
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Figura 3.1: Fases de desenvolvimento de um nariz artificial 

Na seção seguinte, será mostrado o funcionamento do sistema físico, seguido dos 

sensores de aroma e sistema de reconhecimento de padrões. 

3.3 Sistema Físico 

Este sistema pode ser subdividido em três fases: construção de sensores; 

definição e montagem de câmara de teste e finalmente do sistema de aquisição de dados, 

Figura 32.2. Os sensores têm uma importância muito grande na construção de um nariz, 

pois os mesmos são responsáveis pelo tipo de sinal gerado. 

 

substrato

Eletrodo Aquisição 
dos dados

Sensores

Câmara 
de teste

Material

ativo

 

Figura 3.2: Diagrama das fases de implementação do sistema físico 

Na etapa de construção dos sensores, três componentes estão envolvidos: o 

eletrodo, o substrato e o material ativo (polímero). O eletrodo é o elemento condutor que 

faz os contatos elétricos. É no substrato que fica a sustentação ou suporte mecânico dos 

sensores e o polímero é o material ativo depositado sobre os eletrodos. A definição dos 

eletrodos e do tipo de substrato a ser utilizado é feita quase sempre em conjunto. 
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A próxima etapa é a construção da câmara de testes, um recipiente fechado 

contendo o conjunto de sensores e o gás a ser detectado. Esse conjunto de sensores e o 

gás a ser detectado podem estar controladamente separados e a limpeza da câmara 

pode ser feita com um gás “neutro” como nitrogênio. 

Na aquisição de dados, temos uma placa conversora analógico-digital (AD) 

acoplada à placa-mãe de um microprocessador. Ela permite gravar os sinais de tensão 

como uma tabela no formato ASCII e ainda fazer a filtragem do ruído. Na seção seguinte, 

são mostrados os diferentes tipos de sensores. 

3.4 Sensores de odor 

Os sensores de gases são os principais componentes dos narizes artificiais e têm 

como função transformar em sinal físico a ação química do composto orgânico volátil 

ocorrida sobre o material sensível. A medida física utilizada por cada sensor depende da 

tecnologia escolhida, influenciando, assim, o sinal de saída. Existem diversas tecnologias 

de sensores que podem ser utilizadas na construção de narizes eletrônicos. Eles podem 

ser divididos em 5 categorias diferentes: sensores condutivos, piezoelétrico, MOSFETs, 

ópticos e métodos de sensibilidade baseados em espectromia [Gutierrez, 98], apesar de 

que até agora as mais usadas em instrumentos comerciais são os sensores condutivos 

[Craven, 96]. 

A seguir faremos uma pequena descrição dos sensores condutivos, enfatizando os 

polímeros condutores, por este ser o tipo de sensor que estamos utilizando no 

desenvolvimento do nariz artificial. 

3.4.1 Sensores condutivos 

Na categoria de sensores condutivos, podemos encontrar dois tipos: óxido de 

metal e polímeros. Estes sensores, tanto óxido de metal quanto polímeros, apresentam 

mudanças na resistência quando são expostos a compostos orgânicos voláteis. No 

gráfico da Figura 2.3, podemos ver a representação do sinal gerado a ser tratado no 

reconhecimento de padrão. O sinal inicialmente vai crescendo até chegar a um limiar 
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onde satura. O ruído que aparece é a soma de interferências elétricas com os processos 

envolvidos na interação do gás com o material ativo. 
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Figura 3.3: Representação gráfica do sinal gerado pelos sensores condutivos 

3.4.2 Sensores MOS² 

Os sensores construídos à base de óxido metálico semicondutor medem a 

mudança da condutividade na superfície catalisadora onde ocorre a decomposição das 

moléculas de gás a altas temperaturas. Esses sensores, além de terem sido os primeiros 

na construção de narizes artificiais eletrônicos, têm sido, também, os mais usados por 

apresentarem baixo custo e disponibilidade comercial em larga escala. Entre esses dois 

metais, encontramos o zinco, estanho, titânio, tungstênio e irídio e podem ser dopados³ 

com um metal nobre que funcione como catalisador, do tipo platina ou paládio. 

Na figura 3.4, podemos ver que o material semicondutor com o qual o composto 

orgânico volátil interage é depositado entre dois contatos de metal sobre um elemento de 

resistência aquecedora, operando entre 200°C a 400°C. A interação do composto 

orgânico volátil altera a condutividade do material ativo. A mudança na resistência sobre o 

par de eletrodos é, então, medida com uma ponte de Wheatstone ou um outro circuito 

adequado para o grau de sensibilidade do sensor. 
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Figura 3.4: Sensor de MOS 

3.4.3 Sensores de polímeros condutores 

Os sensores feitos à base de polímeros condutores sofrem mudanças em sua 

condutividade quando um gás se difunde dentro do polímero. O material ativo neste tipo 

de sensor é formado pelos polímeros condutores das famílias do polipirrol, politiofeno, 

polianilina, etc. 

Apesar de os sensores de óxidos metálicos serem mais utilizados na construção 

de narizes artificiais, os sensores de polímeros condutores apresentam mais vantagens 

neste tipo de aplicação. Uma das vantagens é a alta sensibilidade à água que o torna 

susceptível a variações de umidade. Essa susceptibilidade pode disfarçar a resposta para 

odores de compostos orgânicos voláteis. Outra desvantagem é que o polímero condutor é 

um material poroso, dificultando a limpeza ou purga de um gás que esteja impregnado no 

sensor depois do uso. 

Na tabela 3.1, podem ser vistas de uma forma resumida diversas características 

destes sensores [Gutierrez, 98]. 
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Tipo de sensor Princípio de 
operação 

Sensibilidade Vantagens Desvantagens 

Óxido metálico Condutividade 5-500 ppm Baratos, 
microfabricados 

Opera a altas 
temperatuas 

Polímeros 
condutores 

Condutividade 0,1-100 ppm Operam a 
temperatuda 
ambiente, 

microfabricados 

Muito sensível à 
umidade 

Microbalança de 
cristal de 

quartzo (QCM) 

Piezoeletricidade Mudança de 
massa de 
1,0ng 

Tecnologia bem 
conhecida 

Cuidados com o 
sistema 

microeletromecânico, 
eletrônica da interface 

mais sofisticada 
Superfície de 
onda acústica 

(SAW) 

Piezoeletricidade Mudança de 
massa de 1,0 

ng 

Dispositivos 
diferenciais 

podem ser bem 
sensíveis 

Eletrônica da interface 
mais sofisticada 

MOSFET Mudanças no 
acoplamento de 
carga capacitativa 

Poucas partes 
por milhão 

Integrado com o 
circuito 

eletrônico de 
interface 

A reação do odorante 
deve penetrar a porta 

Ópticos Fluorescência, 
quimioluminosidade 

Poucas partes 
por bilhão 
(ppb) 

Alta imunidade a 
ruído elétrico 

Restrito à 
disponibilidade de 

fontes de luz 
Cromatografia 

de gás 
Spectro molecular Poucas partes 

por bilhão 
(ppb) 

Exatidão no 
potencial 
analítico 

Requer concentração 
de amostra 

Espectrometria 
de massa 

Espectro de massa 
atômica 

Poucas partes 
por bilhão 
(ppb) 

Exatidão no 
potencial 
analítico 

Requer concentração 
de amostra 

Espectro de luz Espectro transmitido 
de luz 

Poucas partes 
por bilhão 
(ppb) 

Amostra não 
consumida 

Requer dispositivo de 
poço quântico 
sintonizável 

Tabela 3.1: Características de vários tipos de sensores 

Pesquisas na área de olfação artificial têm conduzido a avanços significativos 

neste campo. Os lançamentos de instrumentos chamados de nariz eletrônico (ou artificial) 

com utilização em indústrias de bebidas e alimentos estão disponíveis comercialmente. 

3.5 Sistema de Reconhecimento de Padrões 

O problema de reconhecimento de padrão normalmente indica uma classificação 

de um conjunto de processos ou eventos [Fu, 76]. O campo de pesquisa mais bem 

estabelecido ao longo da história do problema de reconhecimento de padrões é a 

Estatística [Bishop, 96]. As técnicas estatísticas classificam-se em paramétricas e não-
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paramétricas. A técnica paramétrica é baseada na suposição que o sensor de dados pode 

ser descrito por uma função de densidade de probabilidade (PDF) que a posteriori define 

a propagação de valores (em muitos casos a suposição feita é que os dados são 

normalmente distribuídos com uma média e variância conhecida). Métodos paramétricos 

não assume qualquer PDF para os dados dos sensores e, então, aplicam-se mais 

geralmente. 

Além da estatística, existem outras técnicas para tratar com reconhecimento de 

padrões como árvores de decisão e redes neurais [Bishop, 96]. As redes neurais 

classificam-se em supervisionadas e não-supervisionadas. No reconhecimento de padrão 

supervisionado, um conjunto de odores conhecido é sistematicamente introduzido na 

câmara de testes do nariz artificial, o qual então o classifica conforme as classes 

conhecidas que são adquiridas na base de conhecimento sobre a supervisão de um 

professor. O método não-supervisionado de reconhecimento de padrão não precisa de 

um professor e agiliza algoritmos específicos para fazer a classificação. Este método não 

supervisionado é semelhante ao utilizado pelo cérebro humano. 

No diagrama de fluxo da Figura 3.5, podemos visualizar as etapas básicas 

necessárias para o reconhecimento do padrão de odores. 

 

Figura 3.5: Sistema de reconhecimento de padrão 

A aquisição dos padrões de cheiro é feita através do arranjo de sensores. Após a 

aquisição, os dados são pré-processados para verificar qual o tipo de pré-processamento 

mais adequado para os sinais destes sensores. Com este pré-processamento, é possível 

também extrair as características mais relevantes dos sinais. Depois que estas 

características são adquiridas, faz-se uma comparação com a base de dados de odor 

para verificar qual odor foi detectado pela rede e qual o nível de concentração da 

substância. Após a verificação da saída desejada, a rede finalmente toma a decisão final 
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que é mostrada ao usuário. Na seção seguinte, será vista a forma dos padrões dos sinais 

de odores.  

3.6 Conclusão 

Neste capítulo, procurou-se mostrar o que é um nariz artificial, o histórico e os dois 

sistemas envolvidos na construção de um nariz artificial: o sistema físico e o sistema de 

reconhecimento de padrões. As informações mostradas neste capítulo contribuem para se 

ter uma noção do seu funcionamento, uma vez que existem várias áreas envolvidas na 

construção de um nariz artificial e não se encontra facilmente literatura mostrando a 

conexão destas diversas áreas. Embora a construção do nariz seja sempre feita após 

discussões do grupo das diversas áreas, o desenvolvimento da parte física do dispositivo 

normalmente é que é feita por profissionais da área de Física e Química e o sistema de 

reconhecimento de padrões é feito por pesquisadores da área de redes neurais. 

No próximo capítulo desta tese, serão mostradas informações sobre algumas 

características dos sinais de odores, observando a parte estática e dinâmica da curva, 

algumas técnicas de pré-processamento, normalização e extração de características. 

Analisamos as curvas dos sinais de odores. Mostramos ainda experimentos realizados 

com redes neurais abordando estes itens relacionados. 
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Capítulo 4 

Reconhecimento de odores 

A resposta dinâmica característica de um sensor de odor pode ser 

convenientemente dividida em quatro regiões [Gardner, 99], como mostrada na Fig. 4.1 O 

fluxo de entrada do odor é considerado como uma função quadrada ou de barreira 

abrupta, parte (a) da Fig. 4.1, e o sinal do sensor responde com uma curva ligeiramente 

suave, parte (b) da referida figura. 
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Figura 4.1: a) Sinal de entrada, fluxo de abertura de válvulas do sistema de injeção de odor 

na câmara de sensores, idealizado como um pulso retangular; 

b) sinal de saída com destaque para as regiões de transição de nível (regiões 2 e 4) e de 

estabilidade (regiões 1 e 3). No meio está representado um sensor para indicar onde ocorre a 

transdução do sinal de fluxo (a) para a resposta do sensor (b), por exemplo, um sinal elétrico de 

saída. 

É muito comum se estimar o parâmetro de saída do sensor usando o estado 

estacionário da região 3 devido à eliminação de qualquer variação no fluxo do sistema de 

liberação do odor. Entretanto, em alguns casos existem benefícios em usar a informação 

dinâmica ou transiente. Por exemplo, quando o tempo de resposta do odor é muito longo, 

da ordem de minutos, é melhor usar a inclinação inicial da resposta transiente, a qual 

pode ser calculada em poucos segundos. Essa técnica tem sido utilizada para processar 

a resposta lenta dos sensores resistivos de polímeros condutores e sensores do gás de 

fitalocianina. Esse método é aceitável quando o sensor é tão bem comportado que a 

inclinação inicial prediz o valor do estado estacionário final. Assumindo um sensor de 

primeira ordem temos: 

 
( ) [ ]τ/

0 1 t

sij eyyty −−+=
 

e portanto: 

ys 
2 1 3 4 

regiõe

Sensor 

t 

Sinal de entrada Sinal de saída 

(a) (b) 
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A primeira derivada do sinal aumenta o ruído, mas isto não é normalmente um 

problema para os sensores de odor. A constante de tempo τ é muitas vezes uma variável 

que depende quantitativamente da concentração e do tipo de odor. Tipicamente, a 

constante de tempo cai com a concentração de odor assim como nos sensores resistivos 

de óxido metálico [Gardner, 89]. 

Tem sido demonstrado muito interesse no uso das regiões dinâmicas 3 e 4. O 

tempo de queda do sinal dos sensores resistivos de polímeros tem sido relatados como 

uma função do tipo de odor, com moléculas levemente polares, como álcool, se 

desprendendo mais rapidamente que moléculas pesadas, como ácidos gordurosos. Esse 

comportamento tem sido utilizado para discriminar entre maus odores de porcos 

[Schiffman et al, 96]. Tal técnica tem tido algum mérito quando a função transferência do 

sistema de liberação de fluxo é adequada, por exemplo, pode ser assumida como de 

ordem zero. Claramente, um parâmetro de pré-processamento do estado estacionário é 

um indicativo de que existe uma variabilidade significante no comportamento dinâmico do 

sistema de amostragem, por exemplo, quando é utilizado um sistema de amostragem 

manual ao invés de um automático. 

O sinal dinâmico pode conter informações relacionadas com a cinética do sensor, 

tempo de calibração do sensor, etc [Cavicci, 96], [Wilson, 95], [DiNatale, 95], [Schweizer, 

95]. Os sinais gerados por um arranjo de sensores de odor necessitam ser processados 

de uma forma especial. 

Os padrões de odores são considerados sinais complexos e essa complexidade 

da resposta do nariz está diretamente relacionada ao número de sensores que este 

apresenta. O nariz humano possui uma grande quantidade de “sensores naturais”, na 

ordem de milhões, que conseguem distinguir vários tipos de odores em uma fração de 

segundos. Um nariz artificial, por sua vez, possui um número limitado de sensores 

sensíveis muito menor que o nariz natural, conseqüentemente consegue detectar uma 

quantidade bem menor de odores e apresenta um grau de complexidade menor que o 

nariz natural. Portanto, a complexidade da resposta de um nariz está diretamente 

relacionada à quantidade de sensores. 
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Cada sensor possui valores diferentes para odores diversos. Mas o conjunto 

desses sensores gera um único sinal para cada substância apresentada. Nos gráficos das 

Figuras 4.2, 4.3 e 4.4, podem ser visualizados exemplos para esta afirmação. O valor da 

resistência do sensor 2 para a safra 95 (Fig. 4.2) está na faixa de 30.000 ; já o valor do 

mesmo sensor para a safra 96 (Fig. 4.3) está próximo de 25.000 e o valor do mesmo 

sensor para a safra 97 (Fig. 3.4) foi aproximadamente 20.000. Processo semelhante 

acontece com todos os demais sensores. Embora pareça não existir variação em alguns 

deles, a mudança relativa dos sinais de cada sensor foi em média de aproximadamente 

1% para os menos sensíveis. 

 

Figura 4.2: Gráfico da representação de um padrão do odor de vinho tinto safra 95 
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Figura 4.3: Gráfico da representação do padrão do odor do vinho tinto safra 96 

 

Figura 4.4: Gráfico do padrão do odor do vinho tinto safra 97 
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Os grupos de pesquisadores em narizes eletrônicos têm obtido considerável 

experiência no uso de várias técnicas de análise de padrão para tratar com a resposta 

desses sensores. Nas seções seguintes, serão rapidamente abordadas estas técnicas de 

reconhecimento de padrão que tratam com a parte dinâmica e estática do sinal de cheiro. 

4.1 Técnicas de análise de padrão estático 

A resposta estática gerada por um arranjo de sensores de odor pode ser 

processada usando uma variedade de técnicas. Entre as técnicas de análise 

paramétricas, podemos citar os métodos de calibração linear, análise de função 

discriminante (DFA) e métodos de calibração não-linear. Os métodos de calibração linear 

podem ser usados para obter a concentração com misturas de multicomponentes [Patrick, 

86]. O PLS (Partial Least Squares) [Lorber, 87] e PCR (Regressão de Componentes 

Principais) [Draper, 81] são os métodos de calibração mais comuns. 

As técnicas de análise não-paramétricas incluem análise de componentes 

principais (PCA), análise de clusters (CA) e redes neurais artificiais (NNA). PCA é um 

método supervisionado linear que tem sido usado na análise de odores simples e 

complexos. As redes neurais artificiais têm sido usadas por ser um método poderoso de 

reconhecimento de padrão que apresenta vantagens sobre os métodos convencionais em 

relação à aprendizagem, alto-organização, generalização e tolerância a ruídos. Entre os 

modelos mais utilizados podemos citar MLP [Gardner, 90], mapas auto-organizáveis 

(SOM), redes neurais fuzzy (FNN) e teoria da ressonância adaptativa (ART). 

4.2 Técnicas de análise de padrão dinâmico 

As técnicas de análise tipicamente usadas para modelar a resposta dinâmica dos 

sensores podem ser lineares e não-lineares. Os modelos mais comuns das técnicas 

lineares são ARMA (Auto-Regressive Moving Average) ARX (Auto-Regressive), ARMAX e 

Box-Jenkins. Entre os modelos não-lineares, podemos citar séries de tempo não-lineares, 

modelos de redes estruturadas em blocos de redes neurais. 
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4.3 Técnicas de pré-processamento 

É importante analisar os dados gerados por um arranjo de sensores de odor, pois 

o pré-processamento da resposta dos vetores deve ser projetado para ajudar a analisar 

os dados de um problema específico, como, por exemplo, compensar as flutuações de 

concentrações nos vetores de resposta. A escolha do parâmetro utilizado para definir a 

resposta dos sensores de odor tem mostrado influenciar fortemente o desempenho da 

rede neural [Gardner, 91], [Gardner et al 92] e [Endres et al 95]. 

Existem várias técnicas de pré-processamento utilizadas no reconhecimento de 

padrões. Segundo Gardner, quando se usam sensores de óxido de metal, a mudança 

fracional na condutância é geralmente uma boa escolha para o pré-processamento. Este 

procedimento ajuda a compensar a sensibilidade dos sensores para a temperatura e 

lineariza o mecanismo que gera sua dependência de concentração. Entretanto, quando a 

concentração da amostra não é de interesse, mas sim uma fina discriminação entre os 

odores é requerida, pode ser útil normalizar o comprimento do vetor de resposta para a 

unidade. 

A seguir mostramos nove técnicas de pré-processamento que podem ser 

utilizadas para verificar qual a melhor para se tratar com polímeros condutores. 

O modelo de pré-processamento da diferença é dado pela equação: 

xi = (Vref
max − Vodor

min ). 

O modelo relativo é dado por 
Xi =

Vodor
min

Vref
max

 

O modelo de diferença fracional é dado por 
Xi =

Vref
max−Vodor

min

Vref
max−Vref

min
 

O modelo da saída final absoluta é dado por Vodor
final

 e Vref
final

 

O modelo da saída mínima é dado por Vodor
min

 e Vref
min
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O modelo relativo final é dado por 
Xi =

Vodor
final

Vref
final

  

O modelo diferença modificada é dado por 

       Xi=(Vodor
max − Vodor

min )
 −(Vref

max − Vreef
min )

 

O modelo da diferença fracional modificada é dado por 
Xi =

Vref
max−Vodor

min

Vref
max−Vref

min
  

O modelo de diferença fracional final é dado por 
Xi =

Vodor
final−Vref

final

Vref
final

  

4.3.1 Métodos de normalização 

Em algumas situações se faz necessário a normalização dos dados para 

compensar alguma flutuação de concentração. Segundo [Gardner e Hines, 97] a 

discriminação entre os odores complexos similares pode ser melhorada substancialmente 

se os comprimentos dos vetores de resposta forem normalizados. A seguir mostraremos 

três métodos de normalização que podem ser utilizados. 

 A equação de normalização do sensor é dada por: 

 
yi =

xi−xj
min

xj
max−xi

min
   

 A equação de normalização do arranjo do vetor é dada por: 

 

yi =
xi

(x1
2+x2

2+...+xn2)
1
2  

 A equação de auto-escalonamento do sensor é dada por: 

  yi =
xi−x i
� i  
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4.3.2 Extração de características 

Os sensores poliméricos apresentam uma sensibilidade cruzada, ou seja, ao 

entrarem em contato com determinadas substâncias produzem um padrão de sinal para 

cada sensor. Uma forma de extração de características possível nestes sinais dos 

sensores é determinar os picos que nos permite determinar o padrão para aquela 

substância. O processamento da rede neural extrairá a impressão digital do odor e o 

representará graficamente. 

4.4 Treinamentos realizados e resultados  

Nesta seção, vamos analisar os dados de odores, considerando a influência do 

pré-processamento, parte estática e parte dinâmica do sinal em relação aos Modelos 

MLP, RBF e Elman. Para melhor visualização, vamos subdividir esta seção em relação a 

cada item estudado, ou seja: pré-processamento, sinal estático x dinâmico e modelos. Os 

resultados e discussões serão mostrados logo em seguida. 

Observamos nos nossos experimentos que o pré-processamento dos dados tem 

uma influência muito forte na performance da rede, dada a variação dos sensores após 

cada exposição ao odor. Para testar nossa hipótese, utilizamos 3 metodologias diferentes 

de treinamento. 

A primeira metodologia adotada consistiu em treinar as redes com dados 

adquiridos em cada aquisição, ou seja, com cada repetição separadamente formamos um 

conjunto. A segunda metodologia consistiu em treinar as redes com todas as aquisições 

juntas, ou seja, todos os dados das repetições utilizadas na metodologia anterior 

formaram um novo conjunto. A terceira metodologia consistiu em classificar os padrões 

dos odores a partir dos dados adquiridos na três repetições separadamente, ou seja, os 

dados da primeira aquisição foram utilizados para treinar a rede; os dados da segunda 

repetição foram utilizados para validar a rede e os dados da terceira repetição para testar 

a rede. 



 

Marizete Silva Santos                               Construção de um nariz artificial usando redes neurais 

5599 

4.4.1 Metodologia Um: resposta estática e dinâmica 

A base foi construída a partir da composição de seis sensores. O objetivo neste 

experimento foi verificar se o nariz artificial conseguiria distinguir três safras diferentes 

(anos de 1995, 1996 e 1997) de um mesmo vinho tinto comercial produzido com uvas do 

tipo merlot (Brasil). Os dados foram coletados automaticamente de 0,5 em 0,5 segundos 

durante 5 minutos. Nestes dados são coletadas as respostas estática e dinâmica dos 

sensores de odor. Neste período, foi possível adquirir 600 valores de tensão (voltagem) 

para cada safra, totalizando 1800 pontos para este experimento. Neste conjunto foram 

utilizados 50% dos dados para treino, 25% para validação e 25% para teste.  

Normalizamos todos os dados desta base, conforme a fórmula: 

Normalização = ((x-mínimo)/(máximo – mínimo) ) x 0.7 + 0.15. 

Adotamos esta normalização pois a mesma permite que os pontos dos sensores 

fiquem em uma mesma escala, dando uma importância à diferenciação entre os sensores 

e não a magnitude do sinal do sensor. 

Resultados e discussão 

Podemos ver na Tabela 4.1 o desempenho alcançado nos testes das simulações 

para os dados adquiridos em 5 minutos da resposta dinâmica e estática dos sensores. Os 

resultados dos desempenhos das redes para a safra 96 foram mais homogêneos. Para as 

safras 95 e 97 observa-se que o percentual de desempenho variou de uma repetição para 

outra. 

Conjunto de testes Safra 95 Safra 96 Safra 97 
Teste um 88,33% 90% 100% 
Teste dois 99,37% 90,26% 97,09% 
Teste três 100% 94,33% 86,81% 
Média 95,9% 92,20% 94,63% 

Tabela 4.1: metodologia um para resposta dinâmica e resposta estática do sensor 

O desempenho alcançado pelas redes no conjunto de testes, para a parte 

dinâmica dos sensores pode ser visualizado na Tabela 4.2. Os dados adquiridos 

correspondem aos primeiros 3 minutos e trinta segundos. Nesta Tabela, pode ser visto 
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também que o desempenho apresentado pela rede não ficou na mesma faixa para todas 

as repetições. 

Conjunto Safra 95 Safra 96 Safra 97 
Um 96,22% 93,45% 100% 
Dois 100% 100% 100% 
Três 99,08% 93,80% 96,77% 
Média 98,43% 95,75% 98,92% 

Tabela 4.2: metodologia um para 3,5 minutos (resposta dinâmica) 

Apesar dos resultados das repetições não serem homogêneos, a média do 

desempenho alcançado foi acima de 92%, o que é considerado um bom resultado. 

Comparando a média dos desempenhos obtidos nas duas tabelas, podemos verificar que 

os melhores resultados foram obtidos com os dados dinâmicos. 

4.4.2 Metodologia Dois:  

A base utilizada com a metodologia de treinamento dois foi composta com 5400 

pontos, uma vez que esta base é formada de todas as repetições (1800 x 3 repetições). 

Deste total, foram utilizados 50% dos dados para treinar a rede, 25% para validar e 25% 

para testar. 

Resultados e discussão 

O resultado das simulações feitas, utilizando o método dois de treinamento, é 

mostrado na Tabela 6.10. Este corresponde ao tempo de aquisição dos dados dinâmicos 

e estáticos juntos. Nesta metodologia, podemos notar que o desempenho da rede foi 

menor que o obtido na metodologia 1 de treinamento. 

Conjunto Safra 95 Safra 96 Safra 97 
Desempenho 89,49% 88,91% 94,59% 

Tabela 6.10: Desempenho alcançado com a Metodologia 2 

4.4.3 Metodologia Três 

A base de dados para utilizar a metodologia de treinamento três foi composta com 

5400 pontos. Os dados da primeira repetição foram utilizados para treinar a rede; os 
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dados da segunda repetição foram usados para validar e os dados da terceira repetição 

foram utilizados para testar. 

Resultados e discussão 

A melhor performance alcançada pela rede com os dados estáticos e dinâmicos 

juntos ficou em média com 78,8% para reconhecer a safra 95, e 41% para reconhecer a 

safra 97. A rede não conseguiu reconhecer nenhum padrão da safra 96. 

Com os dados das Tabelas 6.11 e 6.12, podemos observar a percentagem que o 

desvio representa da média dos sensores para cada repetição. 

Variação Percentual das repetições (%) Sensores 
1ª 2ª 3ª 

Sensor 1 0,96 1,15 1,17 
Sensor 2 0,80 16,15 9,04 
Sensor 3 0,22 1,21 3,96 
Sensor 4 2,62 2,28 2,79 
Sensor 5 0,24 1,96 2,89 
Sensor 6 0,22 0,48 0,69 

Tabela 6.11: Safra de 95 

Nas Tabelas 6.11 e 6.12 pode-se notar uma variação muito grande do valor da 

resposta do sensor 2 entre a primeira, segunda e terceira repetição. 

Variação Percentual das repetições (%) Sensores 
1ª 2ª 3ª 

Sensor 1 1,43 3,32 3,87 
Sensor 2 2,19 16,12 13,23 
Sensor 3 0,64 0,83 0,33 
Sensor 4 2,46 2,44 2,53 
Sensor 5 1,89 5,26 7,06 
Sensor 6 0,33 2,07 0,94 

Tabela 6.12: Safra 1996 

Com estes resultados, é inegável que houve uma variação entre os dados de 

treinamento, validação e teste em todas as três metodologias de treinamento. Em razão 

dessas variações, acreditamos, a princípio, que os sinais dos sensores não foram 

homogêneos para todas as repetições. Uma característica observada nos sensores feitos 

à base de polímeros condutores é que estes, após um período de construção, desloca um 

pouco do valor da condutividade antes apresentada. Por outro lado, o odor do vinho 

modifica com o tempo depois que a garrafa é aberta. Não sabemos ainda se esta não 
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homogeneidade entre os dados ocorreu devido à característica do material (polímero) ou 

se devido à modificação do odor do vinho com o tempo. Para tentar contornar este 

problema, modificamos a forma de pré-processamento dos dados. 

4.4.4 Influência do pré-processamento 

Ao observarmos o resultado do método três de treinamento, fizemos um pré-

processamento nos dados de forma a normalizar o sinal de cada sensor independente da 

repetição, ou seja, juntamos todos os dados das repetições e normalizamos estes em 

relação ao valor de cada sensor individualmente. 

Esta base contém 1800 pontos para este experimento. Esses dados foram 

adquiridos durante 5 minutos e cada safra possui 1800 pontos. Neste conjunto foram 

utilizados 50% dos dados para treino, 25% para validação e 25% para teste. 

Resultados e discussão 

Os resultados mostrados na Tabela 6.13 referem-se à simulação feita com os 

dados dinâmicos e estáticos juntos. 

Percentual Safra 95 Safra 96 Safra 97 
Reconhecimento 90% 86,2% 100% 

Tabela 6.13: Desempenho da rede com nova metodologia de treinamento 

Com o novo pré-processamento, houve uma melhoria significativa no desempenho 

da rede em relação aos resultados obtidos com a metodologia de treinamento 2 e 3. 

4.4.5 Sinal dinâmico x estático 

Para analisar a diferença entre o desempenho com a resposta dos sensores para 

a parte dinâmica e para a parte estática, utilizamos a base de dados com diferentes 

quantidades de padrões. Para analisar os dados adquiridos com a resposta dinâmica dos 

sensores construímos uma base com 1260 pontos correspondendo aos odores das safras 

95, 96 e 97. Para analisar a resposta do sensor com os dados adquiridos de toda a curva 

(resposta dinâmico e estática), construímos uma base com 1800 pontos. 
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Resultados e discussão 

Os resultados dos desempenhos das redes com valores adquiridos com a 

resposta do sinal de toda a curva ainda é menor que o desempenho dos valores 

adquiridos apenas com a resposta dinâmica dos sensores. As Tabelas 6.14 e 6.15 

mostram os resultados desses dois testes. 

Teste 1 Safra 95 Safra 96 Safra 97 
Resposta com toda a curva 88,33% 90% 100% 
Resposta dinâmica do sensor 96,22% 93,45% 100% 

Tabela 6.14: Desempenho da rede em relação aos dados dinâmicos x estáticos 

Teste 1 Safra 95 Safra 96 Safra 97 
Resposta com toda a curva 99,37% 92,26% 97,09% 
Resposta dinâmica do sensor 100% 100% 100% 

Tabela 6.15: Desempenho da rede em relação aos dados dinâmicos x estáticos 

Comparando os resultados vistos nestas duas tabelas, podemos ver que o 

desempenho da rede foi melhor com a resposta dinâmica do sensor, para as três safras. 

4.4.6 Comparação entre os modelos de redes neurais 

Fizemos a comparação dos resultados obtidos entre os modelos MLP, RBF e 

Elman. Utilizamos o modelo MLP por este ser o mais utilizado na literatura. Mas apesar 

de este ser o mais utilizado, levamos muito tempo para fazer o treinamento e resolvemos 

adotar o modelo RBF por ser de treinamento mais rápido. O modelo Elman foi escolhido 

por ser um modelo projetado para se trabalhar com problemas relacionados com o tempo 

e o nosso problema se adequa a este tipo de rede, uma vez que os dados são adquiridos 

ao longo do tempo. 

Modelo MLP 

É possível visualizar nas Tabelas 6.16, 6.17 e 6.18 os desempenhos obtidos com 

o modelo MLP. Os parâmetros que modificamos foram os números de ciclos de 

treinamento e o número de neurônios na primeira camada escondida, sendo fixados os 

demais parâmetros. 
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Ciclos de treinamento Número de  
Neurônios 100 500 1.000 1.500 2.000 

5 75,9 75,9 75,9 72,4 82,8 
10 69 86,2 65,6 62,1 79,3 

Tabela 6.16: Desempenho de reconhecimento do MLP para odores da Safra 95 

Ciclos de treinamento Número de  
Neurônios 100 500 1.000 1.500 2.000 

5 71,9 84,4 65,5 84,4 81,3 
10 78,1 71,9 81,3 87,5 68,8 

Tabela 6.17: Desempenho de reconhecimento do MLP para odores da Safra 96 

Ciclos de treinamento Número de  
Neurônios 100 500 1.000 1.500 2.000 

5 72,4 93,1 86,2 93,1 89,7 
10 93,1 89,7 89,7 93,1 86,2 

Tabela 6.18: Desempenho de reconhecimento do MLP para odores da Safra 97 

Modelo Elman 

Ciclos de treinamento Número de  
Neurônios 25 50 100 1.000 2.000 
Safra 95 89,7 89,7 79,3 86,2 86,2 
Safra 96 84,8 75 84,4 84,4 81,3 
Safra 97 58,6 69 62,1 55,2 55,2 

Tabela 6.19: Desempenho alcançado com o Elman para Safra 95 

Modelo RBF 

Ciclos de treinamento Número de 
neurônios 
na camada 
escondida 

 
100 

 
500 

 
1.000 

 
1.500 

 
2.000 

5 96,6 82,8 65,6 79,3 72,4 
10 86,2 82,8 69 62,1 82,8 

Tabela 6.20: Desempenho alcançado com o RBF para Safra 95 
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Ciclos de treinamento Número de 
neurônios  100 500 1.000 1.500 2.000 

5 96,9 96,9 75 90,6 84,8 
10 78,1 96,6 78,1 78,1 84,4 

Tabela 6.21: Desempenho alcançado com o RBF para Safra 96 

 

Ciclos de treinamento Número de 
neurônios  100 500 1.000 1.500 2.000 

5 34,5 69 93,1 79,3 79,3 
10 72,4 69 82,8 82,8 72,4 

Tabela 6.21: Desempenho alcançado com o RBF para Safra 97 

Resultados e discussão 

Observando os resultados obtidos entre os três modelos MLP, RBF e Elman, 

podemos notar que não houve uma diferença significativa entre os resultados 

apresentados em cada modelo. Inicialmente, imaginamos que haveria uma mudança 

significativa em relação às redes Elman, pois os nossos dados são adquiridos em 

determinados momentos do tempo. Com arquitetura proposta, a presença do feedback 

não melhorou o resultado. 

4.5 Conclusão 

Neste capítulo, procurou-se mostrar que o sinal de saída do odor apresenta uma 

parte dinâmica e outra estática e a influência das técnicas de pré-processamento, 

normalização e extração de características no reconhecimento de padrões destes odores. 

Mostramos também experimentos realizados com os três modelos de redes neurais: MLP, 

RBF e Elman. 

No próximo capítulo, será mostrado o desenvolvimento do protótipo 4 do nariz 

artificial, bem como, os resultados obtidos. Este protótipo foi projetado considerando o 

funcionamento do nariz dos mamíferos, tanto para a estrutura sensora, quanto para a 

estrutura especial de redes neurais. 
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Capítulo 5 

Nariz Artificial com rede neural 
baseada no modelo biológico 

O sentido humano menos conhecido é o olfato, nosso sensor químico. Apesar do 

pequeno conhecimento deste sentido, é possível hoje, com a experiência acumulada em 

diversas áreas, construir um nariz artificial com função semelhante ao do nariz biológico 

humano. Um problema constante e ainda em aberto consiste em determinar as conexões 

de receptor com cada glomérulo e este, por sua vez, a célula mitral. Isto exige, no 

entanto, muitos experimentos da resposta dos receptores de odor. Atualmente existem 

duas abordagens competitivas tentando modelar este processo de codificação olfativa: o 

modelo de receptor seletivo e o modelo de receptor não seletivo [Keller, 99]. 
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O modelo de receptor seletivo vem de experimentos recentes em biologia 

molecular. Ele pode ser pensando como um mapeamento de odor. Essa abordagem faz 

uma analogia com o sistema visual, relacionando à idéia de campos receptivos de 

receptores olfatórios projetados para um mesmo glomérulo e célula mitral no bulbo 

olfativo. Desta forma, os receptores olfativos que são idênticos projetam para o mesmo 

glomérulo no bulbo olfativo [Keller, 99]. 

O modelo de receptor não seletivo modela a codificação distributiva tendo como 

ponto de partida os dados coletados pela eletrofisiologia, assim como a imagem do bulbo 

olfativo [Keller, 99]. Todas as duas abordagens trabalham a partir de dados experimentais 

para provar suas hipóteses. Portanto, este campo ainda está em aberto e muitas 

pesquisas são necessárias para resolver este conflito. 

Neste capítulo, apresentamos propostas de modelos de nariz artificial baseado na 

fisiologia e anatomia do nariz humano. Inicialmente, na primeira seção, é feito um 

comparativo entre o nariz artificial e o biológico;  em seguida são apresentados os 

modelos de reconhecimento neural e, por fim, a conclusão do capítulo. 

5.1 Nariz biológico x Nariz artificial 

Nesta seção, será feito um paralelo entre o nariz biológico e o nariz artificial, 

visando a um melhor entendimento de seu funcionamento. Embora o nariz artificial seja 

bem diferente do nariz humano, quanto aos vários aspectos de sensores, materiais 

constituintes e órgãos complexos, ambos apresentam praticamente as mesmas etapas de 

detecção e processamento dos sinais. Na parte superior da Fig 5.1, podem ser 

identificadas as etapas de reconhecimento do odor do sistema olfativo biológico e na 

segunda linha, podem ser vistas as fases equivalentes no processo de detecção do odor 

através de um nariz artificial.  
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Figura 5.1: Quadro comparativo da olfação humana com o nariz artificial 

A primeira fase no sistema olfativo humano é caracterizada por um conjunto de 

células receptoras olfatórias, situadas na parte superior do nariz, responsáveis pelo 

primeiro contato com as moléculas de odor que estão expostas no ar. A correspondência 

desta fase no nariz eletrônico é feita com o conjunto de sensores eletrônicos construídos 

à base de polímeros condutores que sofrem uma mudança em suas resistividades 

elétricas quando em contato com as moléculas de odor.  

Conforme visto no capítulo 4, seção 4.2, existem várias teorias que tentam explicar 

a interação físico-química entre o gás que atinge o epitélio olfativo e os neurosensores. 

Assim como os cientistas tentam explicar essa reação físico-química no nariz biológico, 

nosso grupo também está estudando estas teorias no nariz artificial através de várias 

técnicas de construção de sensores e circuitos eletrônicos para aquisição do sinal. As 

técnicas de construção de sensores de filmes poliméricos por nós utilizadas foram os 

métodos eletroquímicos, de crescimento livre e auto-montagem [ref]. 
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Os sinais de detecção do odor no sensor correspondem a valores de resistências 

que são armazenadas no computador ou valores da tensão elétrica presente no filme 

polimérico. 

Após a reação físico-química do primeiro estágio, começa o processamento ou 

etapa de identificação ou reconhecimento do sinal. Não existe teoria universalmente 

aceita que explique como este processamento é feito. Mas nesta tese adotamos os 

trabalhos de Axel [Axel, 95], Freeman [Freeman, 91], [Yao, 90], Li [Li, 00], [Li, 95] e [Li, 

99], pesquisadores que estudam este tema há muito tempo e defendem ambas 

abordagens. 

Freeman [Freeman, 91] acredita que o bulbo olfativo é uma região de 

convergência dos sinais onde diversas camadas de células realizam uma espécie de pré-

tratamento dos dados de odor. A função destas células neste estágio é reduzir o ruído 

pela compressão dos sinais e amplificação da saída, isto aumenta a seletividade1 e a 

sensibilidade2 do sistema olfativo. O estágio correspondente no nariz eletrônico é o pré-

processamento dos dados, objetivando eliminar ruídos e adequá-los para a entrada de 

dados da técnica de reconhecimento de padrão. Fatores como deslocamento do sensor e 

escala ou faixa de valores podem também ser tratados nesta fase de pré-processamento. 

Após o pré-processamento, células do próprio bulbo podem fazer o 

reconhecimento do odor [Freeman, 91] ou então os sinais são enviados ao córtex olfativo 

onde o reconhecimento do odor é feito [Axel, 95]. A última fase do reconhecimento do 

odor no sistema olfativo pode ainda ser executada pelo cérebro após tratamento e 

codificação do sinal que é enviado para regiões mais altas do cérebro [Freeman, 95].   

Cientistas acreditam que o córtex piriforme no cérebro realiza funções na memória 

associativa onde a assinatura das respostas das células olfativas é associada a noções 

do cheiro, embora existam outras regiões do cérebro que também estão envolvidas, como 

hipocampo. A última etapa no nariz eletrônico é caracterizada por um sistema de 

reconhecimento de padrões para identificar o odor.  
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Utilizamos as redes neurais artificiais como a técnica principal de reconhecimento 

do padrão de cheiro no nariz artificial. 

Na seção seguinte, serão propostos cinco modelos de arquiteturas de redes 

neurais baseados nos estudos do nariz biológico. 

5.2 Modelos de redes neurais artificiais 
baseados no nariz biológico 

Conforme visto anteriormente, a detecção do odor pelo nariz humano é feita com 

base na reação físico-química entre as células olfativas e as moléculas de odor, em 

seguida um processamento é realizado pelas diversas células dispersas no sistema 

olfativo. Portanto, existe um sistema altamente acoplado nestas várias etapas. 

Toda a produção de narizes eletrônicos feita até o momento por companhias em 

várias partes do mundo tem sido considerada dispositivos de primeira geração. Uma nova 

geração de narizes eletrônicos está surgindo com ênfase nos estudos da biologia do 

sistema olfativo. Existem diversos trabalhos de modelagem do sistema olfativo 

desenvolvidos com base na tecnologia de primeira geração. Yao e Freeman [Yao, 90] 

propõem um modelo biológico de reconhecimento de padrão que tem como base estudos 

experimentais de eletroencefalograma, mas não considera a organização espacial das 

informações odoríferas. Li e Hertz [Li, 99] propõem um modelo de bulbo e córtex olfativo 

acoplados que tem como base o modelo do bulbo introduzido pó Li e Hopfield [Li, 89]. 

Barrati e Fernandez [Barrato, 99] apenas implementam o modelo proposto por Freeman, 

utilizando sensores de óxido de metal disponíveis comercialmente. 

Até recentemente, duas universidades têm se dedicado ao estudo de narizes 

eletrônicos com base na segunda geração [Keller, 99]. Neste capítulo, mostramos alguns 

modelos de arquiteturas de redes neurais que o nosso grupo está desenvolvendo com 

base nos estudos do sistema olfativo biológico. O protótipo de nariz artificial desenvolvido 

a partir deste princípio conjuga a construção dos sensores e a arquitetura do nariz artificial 

com processo de reconhecimento de padrão. 
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Existem algumas características importantes que as células olfativas apresentam 

para a construção dos modelos propostos. Essas células receptoras olfativas possuem 

sensibilidade relativamente baixa e especificidade baixa, assim como os sensores 

artificiais construídos. O subseqüente processamento neural do olfato aumenta a 

sensibilidade em cerca de três ordens de magnitude, remove deslocamento, elimina ruído 

e fornece discriminação entre vários milhões de odores. Com o uso de vários pré-

processamentos, podemos também aumentar a sensibilidade do nariz artificial e ainda 

tratar o deslocamento do sinal do sensor discriminando os vários odores apresentados. 

As células olfativas têm sensibilidade de sobreposição, ou seja, mais de uma 

célula diferente pode sentir o mesmo odor. Os filmes de polímeros também apresentam 

esta propriedade, embora sejam construídos com substâncias diferentes, todos eles 

podem sentir o mesmo odor com sensibilidades diferentes. 

O protótipo 4 do nariz artificial que estamos propondo foi feito considerando estas 

características das células olfativas. A organização dos sensores no dispositivo ficou 

distribuída em grupo de acordo com sua sensibilidade a uma dada propriedade físico-

química da substância volátil, escolhida após testes com diferentes substâncias orgânicas 

conhecidas. A separação dos sensores pelo grau de sensibilidade a estas propriedades 

nos conduziu à analogia com o sistema biológico, supostamente composto de sensores 

parcialmente específicos, com sensibilidade maior para uma determinada propriedade do 

volátil. 

Todos os modelos de arquitetura de redes neurais artificiais propostos, neste 

capítulo, consideram que o nariz é composto por oito sensores diferentes distribuídos em 

três grupos, como apresentado na Fig 5.2. O processamento neural de cada grupo de 

sensores é mais sensível a uma determinada propriedade dos compostos voláteis para os 

quais eles apresentam maior sensibilidade. O grupo 1 (sensores verdes) é específico para 

detectar variações no momento de dipolo molecular. O segundo grupo de sensores (cor 

vermelha) é mais sensível a diferenças no potencial de ionização. O terceiro e último 

grupo de sensores (cor azul) é mais sensível ao grau de hidrofobicidade das moléculas do 

gás. 

Na sub-seção seguinte, propomos um modelo de reconhecimento baseado na 

localização espacial no epitélio olfativo. 
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5.2.1 Modelo de grupo de sensores 

 O primeiro modelo de arquitetura de rede neural proposto para 

processamento do sinal de cheiro pode ser visualizado na Fig. 5.2. Neste modelo, cada 

neurônio representando um glomérulo está ligado a vários sensores de um mesmo grupo 

ou mais, especializados em uma determinada propriedade físico-química. Este modelo 

tem como base uma provável organização espacial dos neurônios no epitélio olfativo, 

sugerida por [Axel, 95], conforme escrito na seção 4.1.i do capítulo 4. No modelo 

biológico, a ativação dos neurônios em locais específicos deve, então, definir a qualidade 

de um odor pelo cérebro. Na seção 4.3 do capítulo 4, vimos que as moléculas odoríferas 

possuem determinadas propriedades e algumas destas propriedades serão levadas em 

consideração no momento de construção dos sensores. Este modelo de rede neural 

artificial de cada sub-rede (verde, vermelha e amarela) é responsável pelo 

reconhecimento de uma propriedade do odor de acordo com o tipo de sensores aos quais 

está ligada. 

 

Figura 5.2: Processamento da informação feito no epitélio olfativo 

Neste modelo, assumimos que as entradas de cada sub-rede correspondem aos 

sinais dos sensores sensíveis a uma dada propriedade. Temos então três sub-redes, 
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sendo a primeira responsável para detectar a variação da propriedade momento de 

dipolo. A primeira sub-rede (cor verde) possui três entradas que equivalem aos sensores 

1, 2, e 3 e um neurônio para processamento. A segunda sub-rede é mais sensível a 

diferenças no potencial de ionização (cor vermelha) e tem três entradas correspondendo 

aos sensores 4, 5 e 6 e possui também um elemento de processamento. A terceira e 

última sub-rede (cor azul) é responsável pela detecção em grau de hidrofobicidade das 

moléculas do gás apresentado aos sensores. Esta última sub-rede possui duas entradas 

relativas aos sensores 7 e 8 e, assim como as sub-redes citadas, um elemento de 

processamento. Cada elemento de processamento das sub-redes representa um 

glomérulo no nariz biológico, responsável para detectar uma propriedade particular do 

odor. As saídas das sub-redes convergem para um único elemento neural correspondente 

a uma célula mitral do nariz biológico. Na saída da célula mitral, podem-se reconhecer as 

substâncias apresentadas a cada sub-rede treinada por suas características físico-

químicas. 

Portanto, esta rede neural é composta de 8 entradas, 3 sub-redes responsáveis 

para reconhecer os odores, conforme a característica apresentada e uma saída. Esta 

rede possui 3 camadas: a primeira corresponde à camada de neurônios no sistema 

biológico e aos sensores no nariz artificial que representa os sinais de entrada; a segunda 

camada corresponde aos glomérulos no nariz biológico e à camada de neurônios 

escondidos na rede neural artificial; a última camada corresponde às células mitrais no 

nariz biológico e se compara com a saída da rede neural artificial. 

5.2.2 Modelo de organização glomerular 

No segundo modelo proposto, os neurônios detectam um certo tipo de odor 

particular devem resultar em padrões de atividades definidos no cérebro. Embora os 

neurônios com o mesmo tipo de receptor estejam espalhados por todo epitélio olfativo, 

seus axônios são interligados a uma rede de glomérulos no bulbo olfativo, formando um 

mapa espacial altamente organizado dos sinais detectados. As informações que chegam 

dos diferentes receptores de odorantes são mapeadas dentro de diferentes glomérulos. A 

correspondência biológica deste modelo é mostrada na seção 4.1, item ii: modelo de 

mapeamento nos glomérulos, do capítulo 4. A diferença básica entre este modelo e o 

anterior é que o processamento do sinal e seu reconhecimento são feitos nos glomérulos 

localizados espacialmente no bulbo olfativo e não no epitélio olfativo. Por esta diferença, 
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acrescentamos mais uma camada de comunicação na rede para enriquecer mais a 

conexão feita entre os glomérulos e células periglomerulares. 

 

Figura 5.3: Modelo II: Considera o nível de organização da informação nos glomérulos 

Os oito sensores deste modelo foram distribuídos sem considerar a organização 

espacial do epitélio olfativo. Assim como os receptores olfativos especializados em certas 

características estruturais do odor, estes grupos de sensores possuem maior 

sensibilidade a uma determinada propriedade físico-química das moléculas odoríferas. As 

informações que chegam aos glomérulos foram organizadas também em três categorias 

correspondendo a propriedades dos compostos voláteis para as quais eles apresentam 

maior sensibilidade ao momento dipolo (sensores verdes), potencial de ionização 

(sensores vermelhos) e hidrofobicidade (sensores azuis). O processamento neural de 

cada grupo de sensores corresponde a uma rede específica. A primeira rede é específica 

para detectar variações no momento dipolo; a segunda é responsável pelas diferenças no 

potencial de ionização; a terceira o grau de hidrofobicidade das moléculas do gás. 

Este modelo possui 2 elementos de processamento na primeira camada e um 

elemento na segunda camada para a sub-rede que detecta a propriedade momento de 

dipolo (sensores verdes 1, 4 e 7). A sub-rede vermelha também possui elementos de 

processamento na primeira camada, recebendo os sinais dos sensores 2, 3 e 6 e um 
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elemento na segunda camada. A terceira e última sub-rede apresenta apenas um 

elemento de processamento na primeira camada para receber os sinais de entrada dos 

sensores 5 e 8 e também um elemento de processamento na segunda camada. A saída 

de cada sub-rede é conjugada à saída final da rede. 

Assim, este modelo é composto de 3 camadas. Na primeira camada, temos 3 

grupos de glomérulos, representando os elementos de processamento na rede neural 

artificial; na segunda camada, ficam as células mitrais e 3 neurônios escondidos que 

ajudam no processamento dos glomérulos e, finalmente, na última camada, temos a saída 

representada pelas células granulares. Este segundo modelo de rede neural implementa 

as atividades gerais das principais células do bulbo olfativo. 

5.2.3 Modelo de decodificação cerebral 

No quarto modelo, ambos neurônios e as suas projeções para o cérebro devem 

ser escolhidos de uma forma aleatória. Para interpretar, o cérebro deve usar um 

sofisticado algoritmo para decodificar os sinais aleatórios (sem correlação espacial bem 

definida). Neste modelo, não existe a suposição de localização espacial, como sugerido 

nos modelos anteriores. Os sinais de diferentes tipos de sensores são interconectados a 

um glomérulo não específico, como ilustrado na Fig. 5.4. 

  

Célula
mitral

Glomérulo 1 Glomérulo 2 Glomérulo 3

Neurônios 1        Neurônios 2      Neurônios 3
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Figura 5.4: Modelo IV considera o processamento feito em regiões superiores do cérebro 

5.2.4 Modelo de divisão hierárquica do bulbo olfativo 

Este modelo de rede neural é baseado nas informações de Doti e Freeman [ref] 

sobre o processamento do sinal de odor no bulbo olfativo. Os sensores correspondendo 

aos neurônios no sistema biológico, também estão dispersos no epitélio olfativo, como 

visto no Modelo II. A rede é composta de quatro camadas; na primeira camada, são 

encontrados três elementos de processamento, correspondendo aos glomérulos; na 

segunda camada, temos mais três elementos de processamento correspondendo às 

células periglomerulares; a terceira camada é constituída de três elementos de 

processamento que correspondem às células mitrais. A saída da rede é representada por 

um elemento de processamento que se compara às células granulares. Todas estas 

células estão distribuídas em camadas no bulbo olfativo. 

Os neurônios da primeira camada fazem o processamento e enviam uma cópia 

para as células periglomerulares e outra para as células mitrais. A função destes 

elementos é determinar qual a classe das substâncias apresentadas, enquanto que a 

função das células periglomerulares é determinar o nível de concentração destas 

substâncias. 

 

Figura 5.6: Modelo III representa o funcionamento do bulbo olfativo 
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5.2.5 Modelo conjugado do bulbo e córtex 

Neste modelo, fazemos a conjugação de modelos de Axel e Li. Li modela o bulbo 

olfativo, considerando apenas as células mitrais e granulares; no estágio seguinte ao 

bulbo, encontramos o córtex olfativo que é modelado com células piramidais e inter-

neurônios feedforward. Como o modelo de Li não considera a organização dos 

glomérulos na entrada do bulbo, acrescentamos esta camada ao seu modelo. Assim, 

nosso modelo passa a ter cinco camadas de processamento. A primeira camada é 

representada pelos glomérulos; a segunda pelas células mitrais; a terceira pelas células 

granulares. Li representa o bulbo olfativo apenas com as células mitrais e granulares, 

enquanto o córtex olfativo é representado pelas células piramidais. 

As entradas (I) que chegam dos glomérulos alimentam as unidades mitrais (x) que 

estão no bulbo olfativo. Estas, por sua vez, interagem com as unidades granulares (y) 

inibitórias. As linhas verticais são as conexões locais e as linhas em diagonais são 

conexões não-locais. A saída das células mitrais são projetadas para o córtex através de 

conexões feedfoward. As unidades excitatórias no córtex olfativo recebem estas entradas 

diretamente e indiretamente através das unidades inibitórias feedfoward. 

Além disso, para conexões excitatórias-inibitórias, representadas pelas linhas 

verticais, entre as unidades excitatórias e as unidades de feedback excitatórias existem 

conexões não locais entre as unidades excitatórias e das excitatórias para as unidades 

inibitórias. As saídas das unidades excitatórias são alimentadas de volta para as unidades 

granulares no bulbo, depois da retificação e filtragem passa-baixa de freqüências. 

5.3 Conclusão 

No capítulo 4 desta tese, vimos os modelos mais aceitos para o nariz dos 

mamíferos. Aproveitando a estrutura sensora e nervosa dele, propomos vários modelos 

que requerem uma estrutura especial de redes neurais. O modelo de nariz artificial que 

propomos se baseia em sensores com uma certa especificidade ligada às entradas de 

sub-redes modulares, as quais têm saídas concentradas em uma rede central. Cada 

módulo se baseia em uma propriedade físico-química de uma substância. O nível de 
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aperfeiçoamento deste tipo de nariz artificial deve melhorar com o domínio das técnicas 

de preparação e caracterização de sensores. 

Estudos recentes demonstram um envolvimento do sistema olfatório em doenças 

neurodegenerativas e sugerem que o entendimento da organização quimioanatômica 

desses sistema pode resultar na elucidação do mecanismo associado com essas 

enfermidades, como a doença de Alzheimer [Kratskin, 95], [Doty et al., 1987]. A 

diminuição da função olfatória em pacientes com a doença de Alzheimer parece ser uma 

conseqüência nas mudanças histopatológicas das reações químicas olfatórias [Serby, 86], 

[Doty and Anow, 88], [Schiffman, 92]. Uma causa adicional para tal disfunção olfatória 

pode ser alterações em algumas estruturas do cérebro envolvidas nas inervações do 

bulbo olfativo. 

Apesar das 5 propostas de modelos de processamento de padrões de sinais de 

cheiro, mostrados neste capítulo, estão longe de terminar as possíveis propostas que 

ainda estarão por vir, dado o grau de conhecimento deste sistema ainda ser muito 

pequeno, apesar da grande quantidade de pesquisa na área. 
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Capítulo 6 

Protótipos desenvolvidos sem 
plausibilidade biológica 

Neste capítulo, mostraremos todos os protótipos desenvolvidos pelo nosso grupo, 

sem considerar a plausibilidade biológica do sistema olfativo. Embora a implementação 

física dos protótipos tenha sido feita pela equipe dos departamentos de Física e Química, 

eles foram construídos após discussões sucessivas com a nossa participação, 

principalmente a implementação do protótipo 4 que foi elaborado, considerando o modelo 

de rede neural proposto pela equipe de Informática. O antigo Departamento de 

Informática, hoje Cin (Centro de Informática) foi o proponente deste projeto interdisciplinar 

chamado Projeto Aroma, com a minha proposta de tese de doutorado em dezembro de 

1995. Desde o início, fizemos sugestões gerais para o projeto da parte física do nariz 
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artificial, mesmo sem conhecer as reais conseqüências físicas e químicas detalhadas da 

impossibilidade de implementação. Uma das sugestões iniciais foi o uso de polímeros 

condutores como sensor de aroma. 

Todos os protótipos do nariz artificiais têm a seqüência e a estrutura de 

funcionamento ilustradas na Fig. 6.1. 

 

Figura 6.1: Diagrama geral de funcionamento dos nossos protótipos de nariz artificial 

6.1 Protótipo 1 

Este protótipo foi denominado de fase zero, em razão de ter sido o primeiro 

trabalho de verificação da viabilidade do projeto. 

6.1.1 Sensores 

Nesta fase, foram construídos sensores com duas agulhas hipodérmicas de aço 

inoxidável coladas em forma de V em uma base rígida e isolante de papel pinheiro com 3 

mm (Fig. 6.2). Estas agulhas funcionaram como eletrodos e o papel pinheiro (papelão) 

como o substrato. No ponto mais próximo entre as agulhas, no vértice V, existia uma 

separação ou “gap” de aproximadamente 40µm onde era construído o filme polimérico. 

Essa medida é grosseira em razão da sua estimativa ter sido feita visualmente através de 

um microscópio no momento da montagem. 

 

 

Aquisição de
dados

Redes
Neurais... Resultados

Sensores
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Figura 6.2: Modelo do primeiro sensor utilizado 

Existem diversas técnicas de construção dos filmes e, neste protótipo, utilizamos a 

polimerização eletroquímica (Fig. 6.3) que consistia em mergulhar as pontas das agulhas 

em uma solução de um polímero (pirrol) e de um dopante escolhido conforme o tipo de 

sensor construído, de acordo com a Tabela 6.1. Após uma hora, se podia notar o 

crescimento do filme entre as pontas das agulhas. 

O parâmetro medido nesses sensores era a resistência elétrica através de um multímetro 

digital Keithley – 195A com interface GPIB (General Purpose Interface Bus) e um PC-AT-

286 programado para adquirir um dado a cada 30 segundos. Um programa em Pascal 

controlava e armazenava os dados no computador. As grandes vantagens desse sistema 

são a rapidez e a facilidade de implementação. Por outro lado, oferece dificuldades de 

padronização de abertura do “gap”. Esses eletrodos não são mecanicamente muito 

estáveis, especialmente com relação à abertura do “gap” sob vibrações, mas permitiram 

obter bons resultados preliminares. 

Na Tabela 6.1, podemos ver a descrição dos três sensores que utilizamos neste primeiro 

protótipo. Afirma-se que o tipo de dopante e solvente utilizados na construção dos 

sensores fornece uma forte influência na resposta do sinal gerado. No protótipo 3, 

estamos testando esta informação. 

Sensor Polímero - dopante Solvente da solução 
P1-S1 PPy – pTSA Água 
P1-S2 PPy - TBATFB Propileno carbonato 
P1-S3 PPy – LiClO4 Acetonitrila 

Tabela 6.1: Sensores protótipo 1 
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Figura 6.3: Montagem experimental para preparação dos sensores 

6.1.2 Primeiro protótipo de um nariz artificial 

Na Figura 6.4, podemos ver a primeira disposição do protótipo após a construção 

dos sensores. Na parte superior vemos um aspirador que tinha como função sugar o 

vapor da substância que para que subisse de encontro aos sensores. Através de um corte 

neste suporte e a fixação dos sensores, a cabeça sensível ficava situada no diâmetro 

mais interno, facilitando assim o contato do sensor com o composto orgânico volátil.  
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Na parte inferior da mesma figura, podemos notar o suporte geral do nariz, onde 

se encontra um erlenmaier4 com a substância a ser detectada. 

 

Figura 6.4: Montagem do Protótipo 1 

Este protótipo foi utilizado nos testes de detecção das substâncias etanol, 

tetracloreto de carbono e metanol. Utilizamos inicialmente a substância amônia, mas 

percebemos que esta é uma substância muito reativa e impregnou os filmes a tal ponto 

que houve uma espécie de envenenamento dos sensores. 

Na Figura 6.5, podemos notar uma melhora deste sistema. Aqui passamos a 

utilizar um multímetro 195A (Keithley, EUA) com escala automática e adquirimos os dados 

automaticamente, utilizando a interface GPIB e um microcomputador PC-486-66MHz. 

                                                

 

4 Vasilha que serve para colocar algum material 
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Figura 6.5: Primeiro protótipo de aquisição automática 

6.1.3 Aquisição de Dados e treinamento com a Rede Neural 

A base construída com os dados gerados deste protótipo está dividida em duas: Base 1-A 

e Base 1-B. Nestas duas bases, foram adquiridos sinais dos sensores apenas para 

substâncias simples. Nas sub-seções seguintes, descreveremos essas bases seguido da 

análise dos resultados das simulações. 

6.1.3.1 Base 1-A com resultados e discussão 

Os dados da base 1-A correspondem aos odores de amônia, tetracloreto de carbono e 

etanol. Utilizamos uma rede MLP com três neurônios de entrada, correspondendo aos 

valores dos sensores S1, S2 e S3; três neurônios de saídas que correspondem aos 

odores de amônia, etanol e tetracloreto de carbono e 6 neurônios na camada escondida. 

A taxa de momentum foi 0,7, com 100 épocas de treinamento. 

O objetivo do treinamento nesta base é que a rede consiga distinguir entre as substâncias 

amônia, tetracloreto de carbono e etanol, tendo como base três informações de entrada 
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relativas aos três sensores utilizados. As respostas que são esperadas estão relacionadas 

com as três substâncias referidas anteriormente. Esta base de dados consiste de um 

conjunto composto de 70 padrões, dos quais 26 são de amônia, 18 de tetracloreto de 

carbono e 26 de etanol, correspondendo a uma amostra bastante realista para o 

problema. 

De todo o conjunto de dados, 50% foi utilizado para treinar, 25% para validar e 25% para 

testar a rede. 

Após o treinamento com a rede, analisamos o sinal da curva toda, ou seja, a parte 

dinâmica e a parte estática em conjunto e tivemos um erro muito pequeno no  

reconhecimento para todas as substâncias dessa Base 1-A. Resultado semelhante foi 

encontrado por pesquisadores da Universidade de Warwick [Shurmer, 90]. O erro do 

treinamento foi 0,0082 e de validação 0,1417. Na Tabela 6.2, podem ser visualizados os 

resultados em conjunto de testes. Na primeira coluna, estão os erros médios quadrados 

(EMQ) e na segunda coluna, o percentual de padrões classificados corretamente. 

Substâncias EMQ Padrões classificados (%) 
Etanol 0,0018 100 
Amônia 0,009 100 

Tetracloreto de carbono 0,0108 100 

Tabela 6.2: Resultados do conjunto de testes para a Base 1-A 

O nosso objetivo com os dados desta base era testar a viabilidade do nariz e com 

estes resultados foi demonstrado que o nariz conseguiu distinguir as substâncias dessa 

base. 

6.1.3.2 Base 1-B com resultados e discussão 

Os sinais gerados pelos odores de etanol, metanol e tetracloreto de carbono se 

encontram nesta base. Utilizamos uma rede MLP com três entradas correspondendo aos 

sensores S1, S2 eS3 e três saídas correspondendo aos odores das substâncias 

anteriormente referidas. Utilizamos ainda 6 neurônios na camada escondida, com taxa de 

momentum de 0,7 e 200 épocas de treinamento. 

O objetivo do treinamento nesta base é fazer com que a rede consiga distinguir 

entre as substâncias metanol, tetracloreto de carbono e etanol, tendo como base 3 
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informações de entrada relativas aos 3 sensores utilizados: S1, S2 e S3. As respostas 

que são esperadas estão relacionadas com as 3 substâncias referidas anteriormente. 

Esta base de dados consiste de um conjunto composto de  255 padrões, dos quais 85 são 

de tetracloreto de carbono e 85 de etanol correspondendo a uma amostra bastante 

realista para o problema. Um pequeno conjunto desta base está representado na Tabela 

6.3. 

Sensor 1 Sensor 2  Sensor 3 Etanol Tetracloreto Metanol 
2,5 3,86 480 1 0 0 

19,96 2,64 310 0 1 0 
2,11 2,11 527 0 0 1 

Tabela 6.3: Representação da base de dados 1-B 

Com essa base, tivemos o mesmo objetivo de estudo que a base 1-A, ou seja, testar a 

viabilidade do nariz. Analisamos o sinal da curva completa que consiste da parte dinâmica 

e a parte estática em conjunto. Conforme visto na Tabela 6.4, obtivemos um percentual 

acima de 96% no reconhecimento. 

Substâncias EMQ Padrões classificados (%) 
Etanol 0,0207 96,5% 
Metanol 0,091 98,4% 

Tetracloreto de carbono 0,0113 98,3% 

Tabela 6.4: Resultados do conjunto de testes para a Base 1-B 

O erro do treinamento e validação, bem como, o desvio padrão estão 

representados na Tabela 6.5 

Conjunto Erro médio quadrático Desvio padrão 
Treinamento 0,0318 0,0113 
Validação 0,0508 0,0071 

Tabela 6.5: Erro e desvio padrão do conjunto de treinamento e validação 

Com estes resultados, foi demonstrado que o nariz conseguiu distinguir as substâncias a 

ele apresentadas. 

6.2 Protótipo 2 

Neste protótipo, foram realizadas melhorias significativas, comparado com o 

anterior, se refletindo na sensibilidade de melhor relação sinal/ruído. Os eletrodos feitos 
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manualmente foram substituídos por outros comprados comercialmente. Os dados foram 

adquiridos todos ao mesmo tempo de forma automática pelo computador; o método de 

aquisição da resistência agora foi feito por quatro pontas e não mais por duas e foi 

construída uma câmara especial de testes para exposição de odores aos sensores. 

Os novos eletrodos, modelo MB-4000, foram obtidos comercialmente da empresa 

Windsor Sci. Ltda (Inglaterra). A área ativa possui quatro pontas de prova de ouro com 

largura de 10µm e separação de 10µm entre si em uma janela de 2,0mm de comprimento. 

 

 

 

 

Figura 6.6: Eletrodo comercial 

Nessa janela, foi depositado eletroquimicamente o polipirrol, condutor com 

diferentes tipos de dopante. Na Tabela 6.6, podemos ver a descrição dos sensores que 

utilizamos neste segundo protótipo. Inicialmente construímos 6 sensores. 

Sensor Polímero - dopante Solvente Potencial (Volts) 
P2-S1 PPy – pTSA  Água 0,90 
P2-S2 PPy –LiClO4 Acetonitrila 1,20 
P2-S3 PPy – TBATFB Propileno carbonato 1,10 
P2-S4 PPy – OSA Água 0,85 
P2-S5 PPy – pTSA (Na) Água 0,95 
P2-S6 PPy - pTSA (Na) Água 0,95 

Tabela 6.6: Composição dos sensores do protótipo P2 

Uma foto do protótipo 2 completo está na Fig. 6.7, com o computador para 

aquisição de dados do lado esquerdo; o filtro de nitrogênio gasoso, utilizado para purgar 

os sensores, à direita e entre o computador e o filtro, fica a câmara de testes em vidro e 

teflon com uma amostra de vinho tinto em exposição aos sensores. 
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Figura 6.7: Protótipo 2 em funcionamento 

Os sensores da segunda fase exigiram circuito eletrônico especialmente projetado 

para controlar a corrente em cada um deles separadamente. O diagrama esquemático 

completo desse sistema está ilustrado na Figura 6.8. Detalhes de construção podem ser 

encontrados em [dos Santos, 99]. Apenas seis sensores foram usados nessa etapa. 

Utilizamos um programa feito em uma linguagem especial para a placa de aquisição de 

dados (DAP) conhecida como DAPL. Este programa, além de permitir a leitura das 

tensões e a gravação desses valores no computador, também realizava uma filtragem 

digital para eliminação de ruídos típicos de medidas DC. 
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Figura 6.8: Diagrama do NA com a parte central e fonte de corrente 

6.2.1 Aquisição de Dados e treinamento com Redes Neurais 

Com o protótipo 2 do nariz artificial, foram obtidos sinais de substâncias 

complexas. Esta base é composta de duas sub-bases: 2-A e 2-B. A divisão da base está 

relacionada com a quantidade de sensores utilizados para a aquisição de dados e 

substâncias testadas. 

Os dados de todas as bases deste protótipo foram adquiridos de meio em meio 

segundo. 

. . .D0  D1                D16

1 . . . 8

DAP

PC – AT486-66MHz

 



 

Marizete Silva Santos                               Construção de um nariz artificial usando redes neurais 

9900 

6.2.1.1 Base 2-A com resultados e discussão 

Na Base 2-A, temos sinais adquiridos de amostras de vinho tinto, rose e branco 

(Brasil). Os sinais dos quatro sensores representam as quatro entradas e os odores das 

substâncias às três saídas, respectivamente. A rede ficou, portanto, com quatro neurônios 

na entrada, oito neurônios na camada escondida e três na camada de saída. A rede MLP 

foi treinada com 800 ciclos e termo momentum igual a 0,7. Esta camada é composta de 

372 padrões. Desse total, 127 correspondem ao odor de vinho rose; 122 ai vinho tinto e 

123 aos padrões de vinho branco. 

Do conjunto de dados, 50% foram utilizados para treinar, 25% para validar e 25% 

para testar a rede. 

Nessa Base 2-A, analisamos todos os seus pontos em conjunto, ou seja, a parte 

dinâmica mais a parte estática. Após vários treinamentos, conseguimos obter um 

excelente resultado. Todos os padrões de vinho branco, tinto e rose foram reconhecidos 

com um desempenho de 100%. 

Na Tabela 6.7, podemos ver os erros e desvio-padrão do treinamento e validação. 

Conjunto Erro médio quadrático Desvio padrão 
Treinamento 0,0119 0,0017 
Validação 0,0093 0,0018 

Tabela 6.7: Erro e desvio-padrão do conjunto de treinamento e validação 

6.2.1.2 Base 2-B com resultados e discussão 

O problema que nós desejamos examinar com os dados desta base é verificar se 

a rede consegue distinguir entre os odores de vinho branco e whisky. Aqui temos cinco 

informações de entradas, correspondendo aos valores dos sensores e duas informações 

de saídas, relativas aos odores de whisky e vinho branco. A base é composta de 279 

padrões. Desse total, 156 padrões se referem ao odor de whisky e 123 ao odor de vinho 

branco. 

Do conjunto de dados, 50% foram utilizados para treinar, 25% para validar e 25% 

para testar a rede. 
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A análise com dados de Base 2-B foi semelhante às anteriores, ou seja, treinamos 

as redes com dados estáticos e dinâmicos juntos. O percentual correto de 

reconhecimento foi 95,2% para reconhecer os padrões de vinho branco e 100% no 

reconhecimento dos padrões whisky. Os resultados obtidos com as redes treinadas para 

reconhecer whisky e vinho branco foram também bons como os anteriores. 

6.3 Protótipo 3 

No protótipo 3, há uma mudança na tecnologia usada nos sensores. Os novos 

sensores são agora construídos no próprio grupo de pesquisa por uma nova técnica, 

denominada de polimerização por crescimento livre [Gregory et al, 89], [Ruber, 89], 

[Avlyanov et al, 97]. Neste protótipo, trabalhamos também com misturas de substâncias 

puras, antes não experimentadas. A vantagem de se estudar estas misturas é que se 

pode detectar, com este protótipo, o grau de concentração de cada substância na solução 

(mistura) geradora de odor. Isto é possível porque a equipe de química deste Projeto 

interdisciplinar é capaz de determinar, com boa precisão, os componentes da mistura. 

Os eletrodos destes novos sensores foram confeccionados com substratos de 

vidros cobertos por ITO5. Em cada substrato, foram construídas duas pistas condutoras 

de ITO separadas por uma faixa isolante. Um filme depositado por crescimento livre era, 

então, feito crescer sobre a superfície do eletrodo mergulhada na solução composta por 

monômero, dopante e indutor de polimerização, inclusive sobre a faixa isolante, de modo 

a recobrir aproximadamente 2/3 do comprimento do mesmo. Embora o eletrodo com o 

filme fosse então afixado em um soquete com quatro contatos elétricos, apenas dois 

deles estão no momento sendo utilizados para as medidas [dos Santos, 99]. Na Fig. 6.9, 

podemos visualizar as novas partes deste protótipo. A parte superior da figura é o 

soquete, onde são feitos os contatos elétricos, a parte de baixo é o substrato com a 

deposição do filme polimérico. 

                                                

 

5 ITO (Óxido de estanho e índio) – camada condutora transparente que recobre o substrato (vidro) 
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Figura 6.9: Soquete com sensor de filme fino, por crescimento livre sobre eletrodo de ITO 

Apesar de termos construído sete sensores com dopantes diferentes, Tabela 6.23, 

utilizamos apenas os sensores S1, S3, S4 e S7, porque os outros apresentam problemas. 

Sensor Polímero - dopante Solvente Potencial (Volts) 
P3-S1 PPi/FeCl3 / pTSA Água 0,90 
P3-S2 PPi/FeCl3 Acetonitrila 1,20 
P3-S3 PPi/FeCl3 / CSA Propileno cabonato 1,10 
P3-S4 PPi/FeCl3 / PER Água 0,85 
P3-S5 PPi/FeCl3 /OSA Água 0,95 
P3-S6 PPi/FeCl3 /ASA Água 0,95 
P3-S7 PPi/FeCl3 /TEATS Água 0,95 

Tabela 6.8: Composição dos sensores do Protótipo P3 

A estrutura geral do protótipo 3 é similar à do protótipo 2, a mesma da parte 

superior da câmara de testes e da reconstrução do circuito eletrônico para fontes de 

corrente. Detalhes podem ser vistos em [dos Santos, 99]. Na Figura 6.10, pode ser visto o 

desempenho deste protótipo. 

Um aperfeiçoamento adicional está em fase de implementação: a cabeça suporte 

ganhou um desenho novo para acomodar os sensores, de forma a expor a maior área 

superficial de contato das mesmas com as moléculas do vapor odorante, como mostrado 

na Figura 6.10. Nesse formato, os sensores ficaram com a superfície sensível voltada 

para a parte inferior da câmara de testes, de onde o vapor é exalado. Todos os eletrodos 

foram dispostos de forma simétrica o que garante a igualdade de condições no processo 

de contato com o vapor da substância odorífera. Este suporte foi feito de teflon para 

garantir um nível mínimo de reatividade com as substâncias sob teste. O diâmetro maior 
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da parte inferior da vista lateral em corte da Figura 6.10 se encaixa numa peça de vidro 

idêntica ao protótipo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6.10: Projeto da nova cabeça suporte dos sensores de filmes finos. 

Utilizamos, neste protótipo, as substâncias puras etanol, metanol e tetracloreto de 

carbono. Também realizamos alguns testes com as misturas: etanol + tetracloreto de 

carbono, metanol + benzeno. 

6.3.1 Aquisição de Dados e treinamento com Redes Neurais 

Na versão do protótipo 3, trabalhamos com substâncias simples e misturas destas 

substâncias simples. O objetivo dos treinamentos com esta base de dados foi verificar se 

o protótipo 3 conseguiria distinguir entre as substâncias puras e misturas dessas 

substâncias. 
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Esta base consiste de um conjunto composto de 140 padrões; sendo 40 de 

propapanol, 36 de tetracloreto de carbono e 56 de hexano. Após o treinamento, obtivemos 

um percentual de 100% de reconhecimento com todas as três substâncias. 

A base contendo misturas foi composta de 180 padrões, dos quais 60 padrões 

para cada mistura, com diferentes percentuais. Fizemos uma mistura de 20% de etanol e 

80% de metanol; a segunda mistura consistiu de 80% de etanol e 20% de metanol e, por 

fim, a última mistura consistiu de 50% de casa substância. Após o treinamento, a rede 

conseguiu reconhecer todos os padrões apresentados. 

Assim, podemos perceber que o protótipo 3 foi capaz de tratar com misturas de 

substâncias. 

6.4 Conclusão 

O primeiro objetivo deste trabalho foi atingido com sucesso, a reunião de uma 

equipe interdisciplinar para a construção de um nariz artificial com tecnologia própria. 

Apesar das dificuldades, com a coordenação do pessoal e de prazos para cada etapa, foi 

possível preparar alguns protótipos funcionais. 

Uma das maiores dificuldades deste trabalho foi não termos encontrado na 

literatura informações detalhadas de construção do dispositivo e sistema de 

reconhecimento de padrão. Os artigos científicos da área normalmente são superficiais e 

muitas vezes são repetições de publicações anteriores com pequenas diferenças de 

enfoques na aplicação, como pode ser visto, por exemplo, em [Staple 99], [Staple 99 A] e 

[Staple 00]. Acreditamos, a princípio, que isto ocorre em função dos dispositivos 

disponíveis comercialmente serem resultados de pesquisas científicas ligadas, muitas 

vezes, a essas empresas que comercializam estes dispositivos. 

Outra dificuldade é o controle da tecnologia para conseguir fazer uma boa 

distinção entre cheiros ligeiramente diferentes (especificidade) e a sensibilidade a uma 

faixa mais ampla de aroma (generalização). O nariz natural consegue apresentar estas 

duas características, a princípio, de sentidos antagônicos. 
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Capítulo 7 

Protótipos desenvolvidos com 
plausibilidade biológica  

Neste capítulo mostraremos todos os resultados obtidos com o protótipo 4, tendo 

em vista a plausibilidade biológica estudada. 

A diferença entre este protótipo e os anteriores está na eletrônica para aquisição 

de dados e na proposta de separar os sensores em classes para comparação com o 

sistema olfatório humano, como discutido no capítulo 5. O funcionamento deste protótipo 

está baseado na nova tecnologia dos sensores de filmes finos poliméricos e são 

compostos por oito sensores em uma câmara de testes, circuitos eletrônicos de aquisição 

automática de sinais e uma rede neural para o reconhecimento de padrões nos sinais. 
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Na Fig. 7.1 pode ser visualizado o protótipo 4 com vista frontal do equipamento. A 

câmara de testes está situada no meio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1: Protótipo 4 

7.1 Sensores 

Foram preparados sensores de polipirrol condutor através do método da 

polimerização in situ. Utilizamos uma placa de vidro de 1cm x 2 cm com ITO depositado 

(câmara condutora). Previamente confeccionamos os eletrodos corroendo quimicamente 

uma faixa estreita de ITO de um extremo a outro da placa. Foram preparados oito 

sensores de polipirrol dopados com: ácido antraquinona sulfônico, ácido p-tolueno, 

octilsulfonato de sódio, ácido canforsulfônico, p-tolueno sulfonato de tetraetilamônia, p-

tolueno sulfonato de sódio e perclorato de lítio. A cabeça sensora com oito sensores está 

disposta na foto da Fig. 7.2. 
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Figura 7.2: Cabeça sensora do Protótipo 4 

7.2 Aquisição de dados 

A aquisição de dados foi realizada através de uma matriz multiplexadora (8x1). O 

esquema geral da montagem se encontram na Fig. 7.3 e 7.4. Cada elemento da matriz é 

composto basicamente de um fotoacoplador, uma etapa de potência e relé de baixa 

resistência de contato. Esses elementos são acionados em seqüência através da porta 

paralela ao computador, ligando os dois eletrodos de um sensor ao multímetro para o 

computador através da porta serial RS-232 e gravado em um arquivo tipo texto com o 

instante da medida em segundos para posterior tratamento e processamento pela rede 

neural. 
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Figura 7.3: Vista lateral e circuito do Protótipo 4 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4: Diagrama esquemático da aquisição de dados 

7.3 Resultados obtidos com Redes Neurais 

A base utilizada para testar todos os modelos de arquiteturas propostas foi a 

mesma. As substâncias utilizadas foi etanol, metanol e propanol, com 20 padrões para 

cada substância perfazendo um total de 60 padrões. Todos os resultados mostrados 

neste capítulo estão relacionados com os modelos propostos no capítulo 5 desta tese. 
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7.3.1 Modelo de grupo de sensores 

Este modelo de rede apresenta três entradas para a primeira sub-rede; três 

entradas para a segunda sub-rede e duas entradas para a terceira sub-rede. A saída do 

processamento destas três sub-redes serve como entrada para a próxima camada da 

rede, responsável pela classificação da substância. A característica principal desta rede 

está na entrada dos valores dos sensores. Uma sub-rede específica capta apenas sinais 

sensíveis àquela propriedade em particular. Os sensores neste modelo estão organizados 

em uma ordem pré-determinada. 

O desempenho alcançado com o modelo de grupo de sensores proposto na seção 

5.2.1 ficou em torno de 80% para todas as substâncias. 

7.3.2 Modelo de organização glomerular 

Neste modelo os sensores estão localizados em qualquer lugar, não obedecendo uma 

seqüência de organização. A primeira sub-rede composta de duas camadas; dois 

neurônios na primeira camada são responsáveis pelo processamento de uma propriedade 

particular do odor e um neurônio na segunda camada faz a junção da resposta da 

camada anterior. A segunda sub-rede também composta de duas camadas, sendo dois 

neurônios na primeira camada e um neurônio na segunda camada são responsáveis pelo 

processamento de uma segunda propriedade do odor. A terceira e última sub-rede é 

composta de duas camadas, com apenas um neurônio em cada camada. Esta sub-rede 

também é responsável para detectar uma terceira propriedade do odor. 

O desempenho para os modelos propostos na seção 5.2.2 e 5.2.3 ficou em 100%. 

7.3.3 Modelo de decodificação cerebral 

Neste modelo não consideramos a localização espacial das informações, ou seja, 

os valores dos sensores podem vir de qualquer localização e pode também serem 

processados por qualquer rede, não tenho uma sub-rede específica para determinar uma 

dada propriedade do odor. 

Os resultados a serem obtidos com o modelo de divisão hierárquica do bulbo 

olfativo e modelo conjugado do bulbo e córtex serão mostrados posteriormente. 
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7.4 Conclusão 

A principal vantagem em se trabalhar com uma rede neural baseada no 

funcionamento do nariz biológico é que teremos um método de análise objetivo para tratar 

com o reconhecimento de cheiro. A partir do entendimento e implementação da 

organização quimioanatômico do sistema olfativo poderemos chegar a descoberta do 

mecanismo associado com enfermidados provocadas por este órgão, como a doença de 

Alzheimer [Serby, 86], [Doty and Snow, 88] e [Schiffman, 92]. 

Apesar de termos testado apenas substâncias químicas puras, os resultados 

obtidos foram bons e poderemos chegar a um excelente desempenho das redes a partir 

da otimização das mesmas. 

No próximo capítulo, serão mostrados a pesquisa e desenvolvimento que 

pesquisadores de diversas universidades estão envolvidos na área de nariz artificial e 

alguns modelos disponíveis comercialmente no mercado. 
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Capítulo 8 

Pesquisa, Desenvolvimento e 
Comercialização de Narizes 

Artificiais 

O olfato humano foi e sempre continuará sendo um órgão de extrema utilidade, 

pois os cheiros a nossa volta afetam a vida humana de uma maneira geral. Para 

profissionais como provadores de vinho, pessoas que fazem controle de qualidade de 

alimentos, cosméticos, etc, este sentido é a principal ferramenta de trabalho. Pela própria 

característica do sistema olfativo, estes especialistas não podem trabalhar durante muito 

tempo e muitas vezes não conseguem detectar todos os tipos de odores expostos no 

ambiente, o que os torna profissionais caros. Existem ainda vapores de substâncias 

químicas prejudiciais ou fatais ao homem. A necessidade de detecção desses vapores 
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está normalmente ligada a indústrias químicas que movimentam grandes cifras em 

dinheiro, levando a um grande interesse no desenvolvimento de sensores eficientes para 

tais substâncias por parte de empresários e cientistas de áreas aplicadas. 

Com o avanço das pesquisas, temos hoje a construção de narizes artificiais que 

estão sendo utilizados na indústria e muitos pesquisadores em universidades enviando 

esforços com o objetivo de utilizar estes narizes em aplicações que sejam úteis para a 

comunidade e também esforços no sentido de compreender melhor o funcionamento do 

sistema olfativo. 

Realizamos o levantamento de diversos protótipos de narizes artificiais divulgados 

no mundo. Temos aqui o estado da arte desses instrumentos de empresas e de grupos 

de pesquisa que trabalham no seu desenvolvimento. Este tipo de levantamento foi 

necessário devido à falta de um trabalho deste de divulgação pública, principalmente no 

Brasil. 

Portanto, neste capítulo serão mostrados alguns centros de pesquisa trabalhando 

nesta área, bem como, as empresas que já comercializaram esses narizes artificiais. Na 

seção 3.1, comentamos rapidamente sobre várias universidades, em diversos países, 

onde estão sendo desenvolvidas pesquisas nesta área. Na seção 3.2, são mostradas as 

empresas que comercializam estes narizes e na seção 3.3, pode ser vista a conclusão do 

capítulo. 

8.1 Pesquisa e Desenvolvimento de Narizes 
Artificiais 

Nesta seção, mostraremos as pesquisas que estão sendo desenvolvidas com a 

tecnologia de narizes eletrônicos na Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Suíça, 

França, Alemanha, Lituânia e Checklováquia. 
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8.1.1 Austrália 

Na Austrália, existem grupos de pesquisadores desenvolvendo estudos na 

University of Griffith, University of New South Wales, University of Sidney e University of 

Wollongong. 

Os pesquisadores da University of Griffith desenvolveram um sistema eletrônico 

para monitorar tanto a concentração de uma substância química no ar quanto o conjunto 

de várias delas compondo uma mistura, um exemplo é a poluição do ar. O sistema é 

pequeno e portátil. 

A University of New South Wales estabeleceu um centro de excelência no estudo 

de sensores e possui ainda colaboração com a University of Sidney. Eles também fazem 

os experimentos com o cheiro e sabor e tem interesse na pesquisa com polímeros 

condutores. 

Os pesquisadores da University of Sidney estão estudando e desenvolvendo 

instrumentos que imitam o sentido humano do cheiro e as pesquisas são feitas em 

colaboração com cientistas da University of New South Wales. O objetivo da pesquisa 

deste grupo está relacionado com arranjo de sensores; eletrônica; processamento do 

sinal [Talaie 96 C]; reconhecimento olfatório usando estatística; redes neurais [Talaie 96]. 

O Instituto de pesquisa em polímeros inteligentes está estabelecido na University 

of Wollongong e entre os vários tipos de pesquisas deste grupo está o de polímeros 

condutores. Em colaboração com a Industrial Research Ltd (Nova Zelândia), eles 

desenvolveram um nariz eletrônico considerado altamente eficiente. Com a University of 

Pisa (Itália) [Stussi, 97], eles desenvolveram um outro nariz para caracterização do óleo 

de oliva. 

8.1.2 Estados Unidos  

Nos Estados Unidos, temos pesquisadores no California Institute of Technology 

(Caltech), Eletronic Sensor Technology, North Carolina State University, Pacific Northwest 

National Laboratory e Texas A&M University. 
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O projeto do nariz eletrônico do Caltech [endereço 1] envolve pesquisadores como 

o Rodney Goodman da Engenharia Elétrica, Nathan Lewis e Robert Grubbs de Química e 

J. Bower de Biologia. O objetivo deste grupo é entender a olfação biológica e construir um 

nariz em um chip de silício. 

A Eletronic Sensor Technology oferece exclusivamente ao governo americano um 

nariz eletrônico aprovado. O desempenho do nariz eletrônico tem sido validado para 

monitoramento ambiental do ar, água e solo [Staples]. Em segundos, ele pode detectar o 

composto orgânico volátil contaminado com água, dioxina e PCB no solo. Este nariz 

eletrônico foi o primeiro a ser aprovado para detectar drogas, como maconha, cocaína e 

methamphetamines (Fig. 3.1) e possui 500 sensores ortogonais, fornecendo resposta em 

10 segundos [Staples, 99], [Staples, 99 A], [Staples, 00]. Explosivos como TNT ou 

nitroglicerina podem ser também detectados. É mostrado na tela um gráfico do padrão do 

sinal reconhecido 

 

 

 

 

Figura 8.1: Nariz eletrônico Znose 

O Biomedical Instrumentation Lab, na Noth Carolina State University está 

desenvolvendo atualmente um nariz artificial que consiste de uma câmara com um arranjo 

de sensores e um hardware para controlar o fluxo de gás através de uma câmara. Eles 

estão na segunda versão do equipamento. 

O Environmental Molecular Sciences Laboratory do Pacific Northwest National 

Laboratory está desenvolvendo um sistema para detecção automatizada e classificação 

de odores, vapores e gases. O nariz eletrônico que eles estão desenvolvendo é para 

identificação automatizada de voláteis químicos para aplicações médicas e aplicações 

ambientais [Keller]. As pesquisas desenvolvidas neste laboratório são usadas para 

detecção automática e classificação para aplicações ambientais, médicas [Keller, xx] e 

industriais [Keller, 94]. A tecnologia de reconhecimento de padrão de odor que eles 
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utilizam é redes neurais artificiais. Os pesquisadores deste laboratório estão analisando a 

possibilidade de atuar no campo médico para testes em análises clínicas. Eles estão 

investigando o uso do nariz artificial na telecirurgia. Uma aplicação possível seria a 

detecção de odores em um ambiente cirúrgico remoto. Os odores identificados seriam 

transmitidos eletronicamente para outro lugar onde um sistema de geração de odor 

deveria recriá-lo, permitindo ao médico um melhor entendimento do ferimento interno do 

paciente. Em casos de guerra, poderia ser um atendimento médico remoto a um soldado, 

por exemplo. Na figura 3.2, pode ser visualizado o modelo proposto por este laboratório. 

 

Figura 8.2: Modelo de nariz artificial desenvolvido pelo LPN 

A Texas A&M University está trabalhando no desenvolvimento de aplicação de 

narizes eletrônicos no controle de qualidade de alimentos e de qualidade ambiental. O 

trabalho patrocinado pelo National Park Council (NPPC) foi direcionado para direcionar 

para determinar a possibilidade de usar narizes eletrônicos para identificar odores de 

sujeira. 

8.1.3 Reino Unido 

Na Inglaterra, encontramos cinco centros de pesquisa em olfação artificial, a 

saber: University of Derby, University of Glasgow, University of Manchester, University of 

Southampton, University of Warwick (pioneira nesse tipo de estudo, desde 1980) e 

University of Cranfield. 
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O grupo de pesquisa em controle de detecção da University of Derby foi 

estabelecido em 1992 para juntar esforços de pesquisa na área de sistemas de 

multisensores e suas aplicações de controle. Outras áreas de interesses incluem 

aplicação específica na tecnologia de circuito integrado, precisão de atuadores 

piezoelétricos e a aplicação de modelos neuro-biológicos para processamento da 

informação. O grupo também fornece consulta para indústrias na área de eletrônica, 

monitoramento ambiental, projetos de sensores, instrumentação e construção de nariz 

eletrônico [Gibson, 97]. 

Na University of Glasgow os pesquisadores de Engenharia Elétrica e Eletrônica 

trabalham com duas linhas principais na eletrônica molecular. A primeira linha usa 

materiais orgânicos combinados e a segunda linha utiliza a funcionalidade de moléculas 

individuais para formar dispositivos eletrônicos de escala molecular. As atividades de 

interesse deste grupo estão em sensores orgânicos (polímeros condutores), narizes 

eletrônicos e circuitos eletrônicos em escala molecular. Na Fig. 3.3, pode ser visualizado 

um protótipo de nariz artificial desenvolvido pelo grupo. O projeto utiliza de 3 a 64 

sensores. Esses sensores são independentes, mas cada um é sensível a uma grande 

faixa de odores e esses odores são identificados por uma análise de reconhecimento de 

padrão do sinal induzido no arranjo de sensores. 

 

Figura 8.3: Protótipo de nariz artificial desenvolvido na Universidade de Glasgow 

Na University of Manchester, os cientistas do Department de Instrumentation 

Analytical Science têm desenvolvido uma grande quantidade de polímeros condutores 

sensíveis a odores e a gases cuja resistência muda com a absorção do gás. Um arranjo 

desses materiais pode ser usado para produzir um dispositivo que lembra um nariz 

artificial [Neaves, 95]. Pesquisadores estão atualmente se concentrando nas técnicas de 
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disposição de polímeros condutores na superfície de silício e desenvolvimento da 

eletrônica no processamento de sinal [Neaves, 95]. 

Os pesquisadores do Electrochemical Group do Departamento de Química da 

University of Southamptom trabalham em colaboração com pesquisadores do 

departamento de Engenharia da University of Warwick (Warwick – Southampton Eletronic 

Nose Group), no sentido de tentar replicar algumas das características e habilidades do 

olfato dos mamíferos em sistemas, incluindo um arranjo de sensores de odor ou fás não 

específicos ligados a um software de reconhecimento de padrões [Gardner, 94], [Gardner, 

96], [Gardner, 95]. O Electrochemical Group é liderado pelo prof. Phillip Barlett e possui 

grandes facilidades para o crescimento e caracterização de materiais poliméricos em 

vários tipos de sensores químicos, bioquímicos e de odor. 

 O grupo de pesquisa multidisciplinar da Microsensor Research Engineering da 

University of Warwick trabalha em conjunto com o Grupo de Eletroquímica da University 

of Southampton no desenvolvimento da instrumentação de um nariz eletrônico [Gardner, 

96], [Bartllet, 90], [Gardner, 94], [Gardner, 92], [Holmberg, 95], [Gardner, 95], [Gardner, 95 

A], [Shurnmer, 90], [Shurmer, 90 A] (Warwick – Southampton Eletronic Nose Group). Os 

pesquisadores da University of Warwick têm uma longa tradição de trabalho nesta área e 

têm sido responsáveis pelo desenvolvimento de vários instrumentos comerciais. Desde o 

início de 1980, eles estão envolvidos na pesquisa e desenvolvimento da instrumentação 

de um nariz eletrônico. Esse grupo, liderado pelo Prof. Julian Gardner no Centre for 

Nanotechnology & Microengineering, tem extensiva facilidade para o projeto e fabricação 

de sensores em miniatura, instrumentação eletrônica e aquisição e análise de sinais. Os 

narizes artificiais FOX 2000 (Alpha MOS AS, França) que empregam sensores de óxido 

de estanho e os narizes artificiais NOSE (Neotronics Scientific LTd, Inglaterra) de 

tecnologia de sensores de polímeros condutores foram fabricados por este grupo 

multidisciplinar. 

As aplicações nas quais o grupo tem experiência é na análise de odores de café 

[Gardner, 92], vinho, óleos, cerveja [Gardner, 94 A] e cigarros. Eles trabalham também 

com crescimento de bactérias [Gardner, 98]. Estão estudando a possibilidade de 

aplicação em diagnósticos clínicos. 

Na University of Cranfield, Selly Saini e Jan Leiferkus desenvolveram um nariz 

eletrônico, o Diag-Nose, que consegue detectar infecções [Kahney, 99]. Este nariz foi 
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treinado inicialmente para detectar doenças do trato urinário, mas pode ser adaptado para 

detectar tuberculose, alguns tipos de câncer no intestino e infecções em ferimentos. 

8.1.4 Itália 

Na Itália, encontra-se pesquisadores na University of Brescia e University of Rome 

“Tor Vergata” trabalhando nesta área. 

Desde 1988, pesquisadores do Gas Sensor Laboratory, University of Brerscia, 

estão estabelecidos no desenvolvimento de novas camadas sensíveis e desenvolvimento 

de protótipos para muitas aplicações de sensibilidade. A especialidade do grupo é a 

produção de sensores e juntamente com pesquisadores da University of Rome ‘Tor 

Vergata’ desenvolveram um nariz eletrônico voltado à aplicação de bebidas [Natale, 95], 

[Natale, 96]. 

Desde 1995, os pesquisadores da University of Rome ‘Tor Vergata’, Departamento 

de Engenharua Eletrônica têm estudado extensivamente a exploração de porphyrins e 

compostos relacionados aos sensores químicos. A principal característica desses 

sensores é a dependência das propriedades sensíveis (em termos de seletividade e 

sensitividade). Assim, com uma pequena variação no processo de síntese, é possível 

construir sensores diferentes. Essa flexibilidade seletiva faz esta classe de compostos 

extremamente atrativos para aplicações de narizes eletrônicos. 

Na Figura 3.4, podemos visualizar o nariz eletrônico, composto de 8 sensores, 

desenvolvido pelo grupo de pesquisadores desta universidade. A técnica de 

reconhecimento é feita através de análise de componentes principais [Natale, 95], análise 

de clusters [Natale et. Al, 96] e redes neurais [Natale, 96], [Natale, 97B], [Natale, 97 A]. 

 

 

 

 

Figura 8.4: Protótipo de nariz artificial da University of Rome ‘Tor Vergata’ 
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Entre as aplicações realizadas, podemos encontrar a análise de alimentos [Natale 

et. Al, 96], [Natale, 97B] e bebidas [Natale, 95], [Natale, 96]. Este grupo também trabalha 

em colaboração com pesquisadores da Universidade de Petersburg na Rússia no 

desenvolvimento de uma língua eletrônica [Legin, 97] e [Natale, 97]. 

8.1.5 Suíça 

Na Suíça, encontramos pesquisas nessa área na Swiss Federal Institute of 

Technology (ETHZ) e University of Neuchâtel. 

Os pesquisadores do Physical Electronic Laboratory (PEL) do Swiss Federal 

Institute of Technology tem como foco microsensores integrados, fabricados pela 

existência de processo de circuito integrado industrial. O PEL tem vasta experiência na 

divisão e fabricação de dispositivos eletrônicos e plataformas de transdutores para 

microsensores químicos baseados na tecnologia CMOS comercial. Estes pesquisadores 

estão atualmente em parceria com a University of Bologna e a University of Tuebingen e 

formaram a European Science Award (1998: Korber-Award) para desenvolver um 

micronariz eletrônico do tamanho de uma mão. 

Pesquisadores do Institute of Microtechnology (IMT) da University of Neuchâtel 

têm vasta experiência na área de microsensores [Gardner, 95 A], microatuadores e 

microsistemas. O nariz eletrônico IMT é um sistema projetado para aplicações 

específicas. Ele emprega um arranjo de sensores de gás microfabricados, os quais são 

combinados com uma eletrônica apropriada e um software de reconhecimento de padrão. 

8.1.6 Alemanha 

A University of Forschngszentrum Karlsruhe, Munchen e University of Tubingen 

formam o grupo de pesquisadores da Alemanha. 

Os resultados das pesquisas dos cientistas do Institute of Physical e Theoretical 

Chemistry da University of Tubigen permitiram o desenvolvimento do MOSES II (Fig. 3.5) 

[Ulmer, 97], atualmente comercializado pela Lennartz Electronic. O grupo está 

constantemente desenvolvendo e melhorando, em laboratório, diversos tipos de sensores 

[Gardner, 95 A]. 
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Figura 8.5: MOSES II 

As técnicas de reconhecimento de padrão utilizadas são as técnicas estatísticas 

tradicionais e redes neurais [Hierlemann, 95]. Entre as aplicações desenvolvidas, 

encontramos, por exemplo, o controle de vapores orgânicos perigosos ao homem 

[Hierlemann, 95]. 

Os pesquisadores da Technishe University Munchen estão desenvolvendo um 

nariz eletrônico que tem como base um espectrômetro de massa. Entre as áreas de 

aplicações possíveis, estão a indústria alimentícia, fazendo o controle de qualidade de 

comidas e bebidas; controle ambiental; cosméticos, indústria farmacêutica, indústria 

química e indústria de fumo. As técnicas de reconhecimento de padrão utilizadas são 

PCA e redes neurais. 

O centro de pesquisas de Karlsruhe é uma das maiores instituições não-

comerciais de pesquisas em engenharia e ciência da Alemanha. Eles trabalham em 

pesquisa e desenvolvimento de problemas de interesse públicos, no campo de tecnologia 

[Malaka, 94] e meio ambiente. As pesquisas deste grupo seguem as metas políticas dos 

sócios: a República Federal da Alemanha e o State of Baden-Wurttermberg. Esse grupo 

trabalha em cooperação com as universidades: Karlsruhe, Heidelberg, Freiburg, 

Tubingen, Stuttgart e Darmstadt.  Na Figura 3.6, pode ser visto o modelo de nariz artificial 

desenvolvido pelo grupo. Uma comparação do tamanho do dispositivo pode ser feita com 

o telefone celular ao lado. 
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Figura 8.6: O Kamina, nariz artificial da University of Karlsruhe 

8.1.7 França 

Na França, encontramos pesquisadores no laboratório de pesquisa sobre aromas 

no Institut National de la Recherche Agronomique (INRIA). 

8.1.8 Lituânia 

O Semiconductor Physics Institute (SPI), na Lituânia, foi fundado em 1967 como 

um instituto científico e de pesquisa da Litthuanian Academu of Sciences. Pesquisadores 

deste instituto têm grande tradição em pesquisa no campo de sensores de estado sólido, 

incluindo o desenvolvimento de sensores de temperatura, umidade, pressão líquida e 

sensores de fluxo. Este grupo desenvolveu um nariz eletrônico para sentir odores e 

análise de gás de muitos componentes. A técnica de reconhecimento de padrão utilizada 

é a de redes neurais. 

8.1.9 Suécia 

Na Suécia, encontramos pesquisadores no S-SENCE, centro para tecnologia e 

ciência em sensores químicos e bioquímicos na Linköpings Universitet. O objetivo desses 

pesquisadores é desenvolver e avaliar sensores químicos e bio-químicos, narizes 

eletrônicos [Winquist, 93], [Sundgren, 91] e línguas eletrônicas para aplicações em 

indústrias [Holmber, 95]. O S-SENSE foi fundado pela Swedish National Board para 

desenvolvimento técnico e industrial e por mais 12 indústrias sócias. Em colaboração com 
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pesquisadores da Universidade de Warwick, desenvolvem aplicações de narizes na 

identificação da qualidade de papéis [Holmber, 95]. 

8.2 Comercialização de Narizes Artificiais 

Existem diversas companhias comercializando narizes eletrônicos para diversas 

aplicações. O preço destes dispositivos é variável. Nesta seção, descrevemos 

rapidamente esses narizes disponíveis comercialmente. 

8.2.1 Cyrano Science 

Esta Empresa localizada em Passadena, no Estado da Califórnia – Estados 

Unidos, está comercializando a tecnologia desenvolvida por cientistas do California 

Institute of Technology. Esta companhia recebeu doações do DARPA (Defense Advanced 

Research of Project Agency) para desenvolver técnicas de detecção de minas e também 

possui colaboração com escolas de medicina. A companhia também está estudando 

sobre o diagnóstico de infecções respiratórias. As versões anteriores do nariz eram 

voltadas a aplicações no controle de qualidade de comidas antes do empacotamento, 

mas atualmente tem outras aplicações na área de medicina, química e processamento de 

comida [Laura, 99]. 

O Cyranose 320 (Figura 3.7) [Kher, 2000] é o primeiro produto desta companhia e 

possui um arranjo de 32 sensores composto de um material condutor impregnado na 

matrix do polímero. A tecnologia utilizada permite que o produto seja barato, portável e 

adaptável para praticamente qualquer tarefa de detecção de odores. Os sensores têm 

mostrado responder a uma grande faixa de compostos orgânicos, bactérias e produtos 

naturais. 

Utiliza a técnica de PCA (Principal Component Analyse) e custa em média de 

5.000 a 8.000 dólares [Kher, 2000], [Gutierrez, 98]. 
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Figura 8.7: Nariz Eletônico da Cyrano Science 

8.2.2 Bloodhound Sensors LTD 

 Bloodhound Sensors LTD, uma companhia inglesa, tem pesquisa e 

desenvolvimento nesta área nos últimos dez anos. A pesquisa com sensores de 

polímeros condutores começou na University of Leeds, onde a companhia está 

atualmente baseada. Pesquisas mais recentes resultaram no desenvolvimento de 

dispositivos sensores com cobertura de discotic liquid cristal (DLCs), que são virtualmente 

insensíveis a vapores de água. Pesquisadores utilizam uma técnica de extrair os dados 

relacionados a voláteis individuais, misturando a técnica de DLC e sensores de polímeros 

condutores. O modelo BH 114 mostrado na Figura 3.8, atual produto da empresa, é 

baseado em polímeros condutores e foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores da 

Universidade de Leeds, Inglaterra [Gibson, 97]. 
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Figura 8.8: Nariz artificial da Bloodhound Sensors LTD 

Este modelo é composto de um arranjo de 14 sensores de gás que mede e 

registra a fragrância, odores e misturas de voláteis como um padrão digital. A tecnologia 

atual de filmes utilizada é de polímeros condutores e o modelo é composto de três 

componentes principais: o sistema de arranjo de sensores BH 114, o software e o 

computador hospedeiro. 

O sistema de arranjo de sensores requer ajustes externos na coluna de limpeza de 

ar; recipiente para inicialização da amostra e uma conexão direta para o sistema de 

amostragem. 

O software permite todo o controle do sistema de arranjo de sensores BH 114; 

torna possível capturar e mostrar os dados em tempo real; permite facilidades para uma 

representação alternativa e comparativa dos dados e ainda é possível fazer uma ligação 

direta com o Microsoft Excel, fornecendo uma análise de dados mais detalhada. Existe 

ainda um pacote em separado que permite o uso de ferramentas como Principle 

Component Analysis (PCA), Análise de Clusters, Análise Discriminante e Redes Neurais 

para o reconhecimento de padrões [Keller, 99]. 

O sistema não possui modelo miniatura, tendo o tamanho aproximado de um 

laptop. A interface do usuário é baseada no ambiente windows e fácil para manusear. Não 

encontramos o provável preço deste dispositivo. 
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8.2.3 Alpha M.O. S. 

Alpha MOS é uma companhia francesa dedicada completamente ao campo dos 

odores e possui mais de 4 anos de pesquisas em narizes eletrônicos baseados em 

tecnologias de sensores de gás, bem como pesquisas associadas à inteligência artificial. 

O nariz eletrônico Alpha MOS (Figura 3.3) é um instrumento analítico que combina várias 

tecnologias de construção dos sensores como polímeros condutores (PC), óxido de metal 

semicondutor (MOS), microbalança de cristal de quartzo (QCM) e onda acústica de 

superfície (SAW). Esta tecnologia é especificamente projetada para análise, identificação 

e reconhecimento de odores complexos, aromas e muitos dos compostos voláteis. 

 

Figura 8.9: Nariz artificial do Alpha MOS 

Esta companhia tem disponível no mercado 4 modelos: FOX 2000, FOX 3000, 

FOX 4000 e FOX 5000. O modelo FOX 2000 possui um arranjo de 6 sensores flexíveis e 

adaptáveis para fornecer seletividade e reprodutibilidade. Esse modelo é indicado para 

controle de qualidade de cereais, polpa de frutas, carnes e produtos que necessitam ser 

diariamente avaliados e controlados. 

A composição dos sensores do modelo 3000 pode conter um arranjo de 12 

sensores da mesma tecnologia ou 12 sensores de tipos diferentes. A flexibilidade dos 

diferentes tipos de sensores fornece sensibilidade a uma grande faixa de misturas. Esse 

modelo representa um compromisso entre controle de qualidade e pesquisa. 
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O modelo FOX 4000 é configurado para conter 18 sensores e o modelo FOX 5000 

suporta 24 sensores. Ambos fornecem uma grande flexibilidade dos sensores o que 

permite uma ampliação de aplicações. Esta configuração é indicada para pesquisa e 

desenvolvimento uma vez que torna possível investigar uma grande faixa de prováveis 

aplicações. É indicado ainda pra quem deseja descobrir qual a melhor configuração de 

sensor para trabalhar com controle de qualidade e sistema de satélite. 

As técnicas de reconhecimento de padrão utilizadas são redes neurais, análise de 

função discriminante (DFA) e Análise de Componentes Principais (PCA) e rede neurais 

[Keller, 99]. O custo de um dispositivo deste está em torno de 20.000 a 100.000 dólares 

[Nagle, 98]. 

8.2.4 Osmetech plc 

Esta empresa Britânica foi fundada em 1994 com o nome de AromaScan e tem 

como base a tecnologia desenvolvida na University of Manchester Institute of Science and 

Technology (UMIST). Elas empregam 40 cientistas, engenheiros e pessoas de suporte. 

Existem dois modelos de detectores voláteis químicos: O A32/8S AromaScan System 

(Figura 3.10) e o modelo A32/50S MultiSampler. Eles utilizam 32 sensores de polímeros 

condutores e redes neurais artificiais como a técnica de reconhecimento de padrão. O 

custo varia entre 20.000 e 75.000 dólares. Na estação espacial MIR foi colocado um nariz 

da AromaScan com o objetivo de detectar odores de equipamentos eletrônicos com falha, 

antes que a tripulação identificasse com o sentido humano. 

 

Figura 8.10: Modelo A32/50S – AromaScan 
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8.2.5 Marconi Applied Technologies 

O EEV, fabricante de componentes eletrônicos de alta tecnologia adquiriu o 

Neotronics Scientific. Com o consentimento do Neotronics Scientific, os líderes da 

companhia fizeram inovações no nariz eletrônico que permitem utilizar diferentes tipos de 

sensores. O coração do eNOSE 5000 é o sistema de sensores que pode utilizar sensores 

de polímeros condutores (Figura 3.11), sensores de óxido de metal ou ainda sensores de 

ondas acústicas. 

 

Figura 8.11: Sensores de polímero, óxido de metal e ondas acústicas 

O Enose 5000 que trabalha com polímeros condutores possui um conjunto de 12 

sensores; o eNOSE 5000 cm sensores MOS e sensores de ondas acústicas contêm 8 

sensores. 

 

Figura 8.12: eNOSE 
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8.2.6 Nordic Sensor Technologies AB 

A Nordic Sensor Technologies AB desenvolve o nariz eletrônico para controle de 

qualidade, análise ambiental e diagnóstico médico. O instrumento é capaz de identificar, 

classificar e também quantificar odores. Os avanços científicos em sensores MOSFET, 

dos pesquisadores do laboratório de física aplicada da Linköping University, são dirigidos 

a esta empresa. As técnicas de reconhecimento de padrão utilizadas por esta empresa 

são redes neurais e PCA [Keller, 99]. Os produtos desta empresa são NST 3210, NST 

3220 e NST 3220A. 

8.2.7 Element LTD. 

A companhia Element LTD começou a desenvolver detectores de gás em 1992 

com o Science Institute at the University of Iceland, sob o nome de RKS Sensor Systems. 

A relação com a universidade é mantida até hoje. A companhia desenvolveu o 

FreshSense (Fig. 3.13) [Olafsdóttir, 98], responsável por detectar o frescor de peixe. Este 

projeto foi feito em parceria com a Icelandic Fisheries Laboratóries (IFL). 

 

Figura 8.13: FreshSense 

8.2.8 Environics Industry Oy 

Esta companhia da Finlândia comercializa o MGD-1 (Fig. 8.14), um detector de 

gás capaz de identificar odores ou substâncias químicas expostas no ambiente. 

 

 

Figura 8.14: MGD-1 
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Na Figura 8.15, podemos ver o dispositivo exposto em local aberto onde se faz 

necessário o controle de qualidade do ar, e há a possibilidade de algum gás nocivo ao 

homem. 

 

 

 

 

Figura 8.15: Exposição do MGD-1 

8.2.9 HKR Sensorsysteme GmbH 

Esta companhia foi fundada em 1993 por três pesquisadores do Technical 

University of Munich. Dos resultados de 10 anos de pesquisa, eles desenvolveram o QMB 

6 para medir a intensidade e qualidade dos odores e aromas. As aplicações industriais 

estão na área de controle de qualidade de comida e cosméticos. A European Space 

Agency (ESA) está atualmente testando o sistema na estação espacial russa MIR. O 

sistema foi lançado em 1995 e o desempenho foi um sucesso durante a missão 

EUROMIR 95. As variações atmosféricas na estação espacial são registradas e 

vazamentos são detectados. As técnicas de padrão utilizadas por esta companhia são 

redes neurais e PCA [Keller, 99]. 

8.2.10 Hewlett Packard (HP) 

O HO 4440A (Fig. 8.16) comercializado pela HP utiliza a tecnologia como um 

sensor de massa para melhorar a informação qualitativa sobre os atributos da amostra. O 

reconhecimento de padrão é feito através de ferramentas para análise de dados 

multivariados em química. 
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Figura: 8.16: HP 4440A 

8.2.11 Smart Nose 

O Smart Nose é um nariz eletrônico que permite a caracterização por espectromia 

de massa de compostos orgânicos voláteis de amostras sólidas e líquidas. O produto 

Smart Nose-300 é comercializado pela companhia. As técnicas de reconhecimento de 

padrão utilizadas são análise de função discriminante (DFA) e PCA. 

8.2.12 Lennartz Electronic 

A companhia Lennartz Electronic GmbH tem mais de 30 anos de experiência em 

sensores físicos e sistemas de aquisição de dados de alta qualidade. O nariz eletrônico 

comercializado por esta companhia é denominado MOSES (MOdular SEnsor System) 

(Fig. 8.17). Este dispositivo foi desenvolvido em colaboração com Steinbeis-

Tranferzereum Grenzflachenanalytic und Sensorik na Universitat Tubigen (Center for 

Interface Analytics and Sensors). 
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Figura 8.17: MOSES II 

O MOSES II (MOdular SEnsor System, II generation) permite o funcionamento em 

conjunto, ou seja, é um instrumento composto de 4 conjuntos: Input, QMB, SnO2 e 

Calorimetric. O conjunto Input contém tudo que o nariz necessita para sugar 

automaticamente o gás das amostras, sem a necessidade de utilizar dispositivos 

auxiliares como bomba, sensores de temperatura e umidade. O conjunto QMB contém 8 

sensores de cristais de quartzo (Quartz Micro Balance) cobertos com diferentes 

polímeros. Os sensores de quartzo são direcionados para um circuito oscilador e a 

camada de polímeros é exposta ao gás a ser analisado. Quando ocorre uma interação 

entre o polímero e o gás uma absorção temporária acontece, resultando, assim, em uma 

pequena mudança da massa. Essa mudança na massa dessintoniza o quartzo e o 

deslocamento da freqüência é a quantidade a ser medida. O conjunto SnO2 contém 8 

diferentes sensores semicondutores baseados em dióxido de estanho SnO2. Nestes 

sensores, é medida a mudança na condutividade dos filmes. O método de processamento 

de dados é feito através de PCA e Redes Neurais [Keller, 99]. Este sistema foi 

apresentado recentemente no 6° Simpósio Internacional de Olfação e Nariz Eletrônico 

que aconteceu no mês de setembro do corrente ano em Tubingen. 

8.2.13 OligoSense bvba 

Esta nova companhia é originada do Imec (leuven) e a Universiteit Antwerpen. O 

grupo de química estrutural da Universiteit Antwerpen tem conduzido a pesquisa em 

sensores para narizes desde 1993. O objetivo desta companhia é promover pesquisa 
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científica na área de materiais, como polímeros e oligômeros, que pode levar ao 

estabelecimento de um fluxo de novos materiais sensores e módulos sensores 

disponíveis para fabricação de narizes eletrônicos. Outro objetivo deste grupo é tornar 

disponível experiência e serviços para indústrias dispostas a explorar tecnologia de 

narizes eletrônicos. 

8.2.14 Daimler Chryler Aerospace RST Rostock 

Esta companhia possui 20 anos de experiência em engenharia de sistemas e 

desenvolvimento de sistemas. O nariz eletrônico é uma técnica de pesquisa adequada 

para análise de odor, aromas e compostos voláteis de baixo custo e rápido. 

8.2.15 MoTech Sensorik, Netzwerke und Consulting Gmbh 

Em 1997 esta companhia foi fundada com o objetivo de converter os resultados 

científicos no campo de tecnologia de sensores químicos em produtos comerciais. O 

grupo de cientistas que fundou o MoTech esteve envolvido com o desenvolvimento do 

sistema MOSES II. O MoTech tem sido responsável por prover os sensores, softwares e 

serviços para o sistema MOSES II,  comercializado pela Lennartz Electronic. O dispositivo 

mostrado na Fig. 8.18, VOC-meter-QMB pode ter versões diferentes com número de 

sensores variando conforme a aplicação. 

 

Figura 8.18: VOC-meter-QMB 

8.2.16 Microsensor Systems, Inc. 

A Microsensor Systems é pioneira na tecnologia de sensores químicos de 

superfícies de ondas acústicas (SAW). Essa companhia produz sensores para detecção 
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de gases tóxicos e produtos químicos. A Microsensor Systems serve aos mercados de 

produtos químicos, governos, área médica, alimentos e bebidas, semicondutores, 

farmacêuticos e petróleo. 

8.2.17 VMA Airsense Anlysentechnik GmbH 

O nariz eletrônico desta companhia, Fig. 8.19, é um instrumento projetado para 

testar e monitorar gêneros alimentícios. Ele também tem sido utilizado com sucesso no 

monitoramento de odores gerados no processo de fabricação ou ainda no processo de 

controle em vários passos da produção, como determinação da qualidade da comida, 

detecção da adulteração do produto, monitoramento do cheiro durante o processo de 

produção. 

 

Figura 8.19: Nariz eletrônico 

8.3 Conclusão 

O número de protótipos e produtos comerciais que podem ser chamados de 

narizes artificiais ou eletrônicos cresce explosivamente a cada ano. Novas aplicações 

surgem freqüentemente com a chegada das informações desse equipamento e 

profissionais de áreas diversas. Ainda estamos distantes de ter um aparelho tão 

sofisticado e completo quanto o nariz humano, mas já é possível produzir narizes 

artificiais para atividades específicas que envolvem olfação. Estimamos que dentro de 

alguns anos, eles serão comuns não apenas na indústria alimentícia, mas até nas 

cozinhas sofisticadas. 
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As novas tecnologias de construção e reconhecimento de sinais estão aparecendo 

como modificações e adaptações de soluções para outros problemas nas áreas de 

sensores e de redes neurais. O fato deste tipo de produto ter causado um grande impacto 

tecnológico e ter levado a precisão de grandes possibilidades comerciais o tornou objeto 

estratégico de segredo industrial, o que dificulta a disponibilidade de referências 

bibliográficas. Boa parte das informações importantes sobre as mais novas pesquisas e o 

desenvolvimento destes aparelhos estão reservados a pequenos grupos ligados às 

empresas. Portanto, é bem possível que mais de um grupo cheguem as mesmas ou 

diferentes soluções para o mesmo problema. 

Um dos objetivos em reconhecimento de aromas é que a rede neural consiga um 

ótimo desempenho na distinção e sensibilidade entre cheiros diferentes em condições 

ambientes.  Esta tentativa pode nos levar a importar algum modelo da olfação biológica 

que a sábia e eficiente Natureza produziu. Nestes modelos que mostramos neste capítulo, 

não se tem conhecimento, até o momento, de nenhum nariz artificial que consiga conjugar 

a construção dos sensores com propriedades das moléculas de odor. 

No próximo capítulo desta tese, será apresentado o Planejamento Fatorial, uma 

técnica estatística que auxilia na execução de experimentos de uma forma planejada. 
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Capítulo 9 

Planejamento Fatorial 

Redes neurais artificiais são desde o seu descobrimento uma área de estudo 

eminentemente multidisciplinar. Esse aspecto é observado inclusive em suas aplicações 

com o crescimento de seu campo de atuação, principalmente para resolver problemas 

complexos do cotidiano humano. Para resolver estes problemas, temos duas 

preocupações: de um lado encontrar uma configuração de rede adequada que produza 

bons resultados e de outro tratar com a fase experimental, obrigatória em aplicações 

reais. Assim, é de fundamental importância que um bom planejamento prévio 

considerando estes aspectos seja efetuado. 
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Outro aspecto relevante das redes neurais artificiais é a sua natureza empírica, o 

que demanda um maior tempo de experimentação, assim, um bom planejamento é 

determinante na economia de tempo de projeto. 

A principal motivação deste capítulo é mostrar como planejamentos experimentais 

com base em princípios estatísticos podem fornecer subsídios para minimizar a 

quantidade de experimentos a serem realizados, além de uma maior segurança na 

obtenção dos resultados. A análise dos dados obtidos desses experimentos pode também 

contribuir para a melhoria de desempenho das redes. 

Quando um experimento está sendo executado existem diversas variáveis que 

precisam ser controladas e que interferem no resultado final do experimento. Um dos 

problemas encontrados em redes neurais é determinar a influência de seus parâmetros 

controláveis sobre a qualidade do grau de reconhecimento como desempenho e erro. 

Entre estes parâmetros podemos citar número de entradas, número de neurônios, número 

de camadas, número de saídas, número de ciclos no treinamento, tipo de aprendizado, 

etc. Para solucionar parte deste problema usamos um método estatístico chamado 

Planejamento Fatorial [Neto et al, 95]. Com isso, ganhamos em objetividade e 

organização dos experimentos. Quando reduzimos o tempo de experimentos ganhamos 

tempo. Com este método a visualização dos resultados também é mais fácil. Em uma 

rede neural não devemos estudar a dependência da qualidade de sua resposta com um 

único parâmetro, fixando os outros, pois, a dependência obtida pode ser completamente 

diferente se repetimos os testes com os fatores antes fixos em outros valores. Um recurso 

poderoso desse método é mostrar a interação entre vários parâmetros da rede 

combinados para exercer influência sobre a qualidade de seus resultados [Marie t al, 94], 

[Charlson et al, 93]. Isto significa que planejamento fatorial é um método de análise 

multivariada. 

Aplicamos esta técnica no treinamento de uma rede neural com problema de 

reconhecimento de odor. 
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9.1 Planejamento Fatorial (PF) 

Planejamento Fatorial é uma técnica estatística que auxilia na execução de 

experimentos de uma forma planejada permitindo produzir mais resultados 

representativos com um número menor de experimentos. Para explicar o funcionamento 

da técnica apresentamos uma solução de um problema simples do quotidiano e ao 

mesmo tempo abrangente com variáveis numéricas e qualitativas. O problema consiste 

em otimizar a venda de picolé dependendo do sabor e da temperatura ambiente. 

1ª Fase: Definição do que se quer estudar 

Nesta primeira fase precisamos determinar o que pretendemos estudar, ou seja, 

vamos determinar que resultado nós queremos analisar e quais fatores que interferem 

neste resultado. Um diagrama com esta representação do problema está descrito na 

Figura 9.1: 

 

Figura 9.1: Representação do sistema 

Neste exemplo vamos analisar a influência da temperatura ambiental (nos valores 

de 20°C e 30°C) e dos sabores de acerola e manga na quantidade de picolés vendidos. 

Portanto, temos dois fatores ou parâmetros controláveis (temperatura e sabor), onde cada 

um apresenta 2 níveis ou valores. Temos neste caso um Planejamento Fatorial 2², onde a 

base 2 significa o número de fatores e o expoente 2 o número de níveis de cada fator. 

Embora a temperatura ambiente não seja um parâmetro controlado pelo homem, 

podemos escolher o dia para realizar o experimento: frio (20°C) ou quente (30°C). Na 

tabela 1 codificamos os valores do sistema, com seus respectivos níveis, ou seja, tanto o 

sabor da acerola quanto a temperatura de 20°C são codificados com o sinal (-) ou valor 

normalizado para -1 e o sabor de manga e a temperatura de 30°C são codificados com o 
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sinal (+) ou +1. Esta codificação é realizada sem muito critério, ou seja, o sabor manga ou 

a temperatura de 30°C poderiam ser codificados com o sinal (-). Esta codificação não 

altera o resultado do planejamento. 

Sinal Sabor Temperatura 
- acerola 20º C 
+ manga 30º C 

Tabela 9.1: Fatores com seus respectivos níveis 

2ª Fase: Matriz de Planejamento Experimental 

Esta fase consiste em construir uma matriz de planejamento dos experimentos a 

serem realizados. Na Tabela 2 codificamos cada fator com seus respectivos níveis 

formando todas as combinações possíveis de sabor e temperatura. O número de 

combinações é 2² = 4, correspondente ao número de ensaios experimentais a ser 

realizado. Com as quatro primeiras colunas da esquerda para a direita preenchidas, os 

experimentos são iniciados. Q1 e Q2 se referem a quantidade de picolés vendidos em 2 

repetições dos mesmos ensaios para estimativa do erro por flutuação ou outros motivos. 

A última coluna representa a média da venda de picolés. Os experimentos foram 

realizados de uma forma aleatória, indicando a primeira coluna (ordem) para evitar 

distorções estatísticas, isto é, para evitar que erros atípicos sejam associados a uma dada 

combinação de níveis. Como temos Fatorial 2², isto significa dizer que temos 4 

experimentos a serem realizados, conforme a Tabela 2. 

Quantidade(Q) Ordem Ensaio Sabor(S) Temperatura(T) (S x T) 

Q1 Q2 

Média 

Q  

3 1 - (acerola) -(20) + 19 21 20 
1 2 + (manga) -(20) - 17 13 15 
4 3 - (acerola) + (30) - 84 96 90 
2 4 + (manga) + (30) + 78 72 75 

Tabela 9.2: Matriz do Planejamento 
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3ª Fase: Cálculo dos efeitos 

Na terceira fase calculamos qual o efeito de cada fator nos resultados do sistema. 

Com os dados da tabela 2 é possível calcular os efeitos dos fatores na quantidade de 

picolés vendidos. O cálculo dos efeitos é uma seqüência de operações algébricas 

simples. Entende-se por efeito de um fator a mudança média na quantidade de picolés 

vendidos sobre todos os ensaios quando este passa do nível (+) para o nível (-) de um 

determinado fator. 

Efeitos dos fatores principais 

Os efeitos dos fatores principais é a média de todos os valores de reconhecimento 

obtidos quando este estava no nível (+) subtraindo da média dos valores da quantidade 

de picolés vendidos correspondentes as linhas em que se tem o nível (-). 

a) Efeito do sabor (S) sobre a quantidade de picolés vendidos 

Com o cálculo deste efeito será possível determinar se o sabor do picolé tem uma 

influência sobre a quantidade de picolés vendidos. 

S = Q(S+) – Q(S-) = [(15 + 75) / 2] – [(20 + 90) / 2] = 45 – 55 = - 10 

b) Efeito da temperatura (T) sobre a quantidade de picolés vendidos (Q) 

T = Q(T+) – Q(T-) = [(90 +75) / 2] – [(20 + 15) / 2] = 82,5 – 17,5 = 65 

Efeitos de interação dos fatores: 

Uma das vantagens desse método é verificar exatamente a interação existente 

entre os fatores, ou seja, encontra a influência conjunta dos fatores. Agora vamos analisar 

se os fatores temperatura e sabor interagem entre si, ou seja, vamos verificar se a 

quantidade de picolé vendida está associada a interação entre os dois fatores: 

temperatura e sabor do picolé. 

ST = Q(ST+) – Q(ST-) = [(20 + 75) / 2] – [(15 + 90) / 2] = 47,5 – 52,5 = -5 
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A Tabela 9.3 mostra os resultados dos cálculos de todos os fatores. A primeira 

coluna apresenta a classificação dos tipos de efeitos; a segunda mostra os fatores e a 

terceira coluna os valores dos efeitos sobre a venda de picolés. O valor absoluto de cada 

efeito identifica o quão forte ou fraco ele é, enquanto o sinal (+ ou -) serve apenas para 

informar qual dos fatores teve maior influência. 

Classificação Fatores Efeito sobre vendas de picolé 

Sabor -10 Efeitos Principais 
 Temperatura 65 

Efeito de Interação Sabor x Temperatura -5 

Tabela 9.3: Resultado do cálculo dos efeitos sobre a venda de picolés 

4ª Fase: Estimativa do erro experimental 

Como cada amostra foi simulada duas vezes é possível agora calcular o desvio 

padrão dos efeitos, permitindo assim, calcular também o intervalo de confiança que pode 

determinar quais os fatores que influenciam de forma significante na venda de picolés. 

Para se calcular esse desvio é necessário descobrir a variância combinada de 

todos os experimentos realizados que é encontrado através da soma das variâncias 

individuais dividida pelo número de amostras, (Tabela 9.4). 

Q1 Q2 Q  Q1 - Q  Q2 - Q  V=(1/(N-1) ∑ (Qi – Q )² 

19 21 20 -1 1 (-1)² + (1)² = 2 
17 13 15 2 -2 (2)² + (-2)² = 8 
84 96 90 -6 6 (-6)² + (6)² = 72 
78 72 75 3 -3 (3)² + (-3)² = 18 

Total 100 

Tabela 9.4: Cálculo da variância 

Portanto, a variância total ou combinada dos experimentos é 

5,22
4

90

4
²

2

===
∑ iQ

S  

Cujo desvio padrão dá 

5,22=S 7,4≅  
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Podemos observar que todos os valores das vendas são maiores que o desvio 

padrão do erro experimental total. 

Com o valor da variância é possível calcular o desvio padrão dos efeitos. Segundo 

Massart [Massart et al, 88] o desvio padrão dos efeitos pode ser calculado através da 

fórmula 

S(efeito) = 
n

S

2

²4
= 

4,2

4

90
4

= 
8

90
= 25,11 = 3,35 

O número de graus de liberdade n corresponde ao número de resultados ou 

ensaios realizados, neste exemplo n = 4. 

Com os valores do desvio padrão, resultados apresentados e da tabela de 

distribuição de Student [Bussab e Severo, 1985] podemos determinar qual dos fatores 

tem uma influência significativa na quantidade de picolés vendidos. Com o intervalo de 

95% de confiança e 4 graus de liberdade, obtemos 4t = 2,776 [Neto et al, 95]. 

Portanto, %)95(efeito∆ = s(efeito(95%) = S(efeito) x 
4t = 3.35 x 2.776 3,9≅  

Com este resultado, podemos afirmar com 95% de confiança que os efeitos abaixo 

de 9,3 não são estatisticamente significativos pois eles estão na faixa do erro 

experimental. 

5ª Fase: Interpretação dos efeitos 

Na Tabela 5 são apresentados apenas os efeitos que são estatisticamente 

significativos. Entre os dois fatores analisados podemos ver que a temperatura é o fator 

determinante (65) na quantidade de picolés vendidos. O sabor também tem influência 

significativa, mas não tão forte quanto a temperatura. O sinal – na frente do valor 10 da 

última coluna significa que a acerola (-) fornece uma influência maior que a manga (+). E 

o valor positivo 65 significa que à temperatura de 30°C se vende mais picolé do que à 

temperatura de 20°C. Quanto maior a temperatura maior será a venda de picolés. 
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Classificação Fatores Efeito sobre venda de picolé 
Sabor -10 Efeitos Principais 

Temperatura 65 

Tabela 9.5: Resultados do cálculo dos efeitos significativos 

Na Figura 9.1 podemos analisar os resultados de uma forma mais clara. Dentro de 

cada círculo está a quantidade de picolés vendidos naquelas condições. O número sobre 

as setas entre os círculos indicam o quanto variou o quantidade de picolés vendidos 

quando muda de nível. Olhando o eixo do sabor podemos notar que os picolés com sabor 

de acerola vendem mais que o de manga, tanto na temperatura de 20 graus (5 unidades) 

quanto na temperatura de 30 graus (15 unidades). Podemos notar também que quando a 

temperatura aumenta de 20 para 30 graus há um aumento nas vendas de (60 e 70) 

picolés respectivamente, independente do sabor. Como o efeito de interação foi -5 (tabela 

3), ficando abaixo do erro experimental 9,3 não vamos considera-lo relevante na 

quantidade de picolés vendidos. 

 

Figura 9.2: Interpretação geométrica dos resultados 

6ª Fase: Construção de um modelo matemático 

Nesta fase se procura descobrir um modelo matemático que possa prever a 

quantidade de picolés vendidos considerando a variação dos valores estudados. 

Normalmente é utilizado um polinômio de várias variáveis. Este modelo servirá como uma 

referência para se encontrar possíveis bons resultados, para dinamização dos 

experimentos. Mostraremos adiante uma das aplicações que fizemos como esse 
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polinômio é construído. Neste exemplo não desenvolveremos esta fase por não ser 

relevante. 

9.2 Planejamento Fatorial em Redes Neurais 
utilizando MLP 

O modelo que utilizamos em todos os planejamentos foi Multi Layer Perceptron 

(MLP), com algoritmo de treinamento Backpropagation. Os experimentos realizados foram 

feitos utilizando o NeuroSolution (NeuroDimension, USA) com a base de dados de 

odores. Durante a execução do PF a primeira providência a tomar é determinar o que se 

pretende estudar, ou seja, determinar que resposta o sistema deve fornecer e quais os 

fatores que interferem neste resultado. Estes fatores são as variáveis controladas pelo 

projetista que podem ser tanto qualitativos quanto quantitativos. 

Em todos os planejamentos tivemos como objetivo verificar como a mudança em 

alguns parâmetros afeta o desempenho da rede (sistema). A definição do objetivo é 

importante porque vai determinar que tipo de PF deve ser utilizado. 

Entre vários fatores (parâmetros) que interferem neste desempenho citamos a taxa 

de aprendizagem, número de ciclos, número de camadas escondidas e número de 

neurônios por camadas escondidas, ficando os demais parâmetros fixos, (Fig. 9.2). Os 

valores destes fatores são variáveis e em todos os experimentos foram analisados em 2 

níveis. 

 

Figura 9.3: Representação do sistema com respectivos fatores 

A seguir descreveremos os planejamentos realizados com as redes neurais. 
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9.2.1 Planejamento Fatorial 2² 

O objetivo deste planejamento foi verificar como a mudança em alguns parâmetros 

(fatores) afeta o desempenho da rede. Entre os vários fatores existentes que interferem 

nesse desempenho optamos inicialmente por aqueles mostrados na Tabela 6. Os demais 

fatores, como número de camadas escondidas e número de neurônios por camada 

escondida ficaram fixos. A primeira coluna da referida tabela fornece um rótulo para que 

os fatores (segunda coluna) possam ser identificados e os sinais (+) e (-) representam os 

níveis dos respectivos fatores. 

Níveis Rótulo Fatores 
 - + 

F1 Nº de neurônios na 1ª camada escondida 6 12 
F2 Ciclos 100 1000 

Tabela 6: Fatores e seus respectivos níveis 

Ao utilizar o PF devemos fazer experimentos para todas as possíveis combinações 

dos níveis dos fatores. Cada experimento realizado sobre a rede com esses diferentes 

níveis é um ensaio experimental. Como nessa seção usaremos o planejamento fatorial 

com 2 níveis e 2 fatores, temos então 2² = 4 experimentos. Com o objetivo de estimar o 

erro experimental para que fosse possível verificar a significância estatística dos efeitos, 

os experimentos foram realizados em 3 repetições. As simulações foram realizadas em 

repetições autênticas para cada experimento e simulamos um total de 12 experimentos, 

conforme ilustra a Tabela 7. 

Ensaios Fatores 
Amostra Ordem F1 F2 F12 

1 (1) (3) (2) -1 -1 + 
2 (4) (2) (1) 1 -1 - 
3 (2) (1) (4) -1 1 - 
4 (3) (4) (3) 1 1 + 

Tabela 9.7: Planejamento Fatorial 2² 

A primeira coluna da tabela 7 relaciona todas as amostras do experimento; a 

segunda coluna mostra a ordem em que foram realizadas as simulações, ou seja, elas 

foram realizadas em uma ordem totalmente aleatória visando evitar distorção estatística e 

a terceira coluna apresenta a codificação de todos os possíveis níveis dos fatores através 

dos sinais (+1) e (-1). 
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Matriz e planejamento experimental 

Para as simulações realizadas variamos apenas o número de neurônios na 1ª 

camada escondida e o número de ciclos. A rede foi totalmente conectada e os demais 

parâmetros fixos. Com os dados dos experimentos construímos a Tabela 8, denominada 

matriz de planejamento, onde são colocadas todas as medidas dos experimentos 

realizados. 

Ensaios Fatores Experimentos 
Ensaios Ordem F1 F2 F12 Exp 1 Exp 2 Exp 3 Exp  

Variância 

1 (1) (3) (2) -1 -1 1 90 90 83 87,7 4,04 
2 (4) (2) (1)  1 -1 -1 97 86 93 92,0 5,57 
3 (2) (1) (4) -1 1 -1 83 86 83 84,0 1,73 
4 (3) (4) (3)  1 1 1 90 86 86 87,3 2,31 
           3,41 

Tabela 9.8: Matriz do Planejamento Fatorial 2² 

Para cada ensaio foram realizados três experimentos de simulação nas mesmas 

condições. Os valores Exp1, Exp2 e Exp3 se referem aos dados de reconhecimento da 

rede e a colina Exp  apresenta os dados de reconhecimento médio para cada três 

simulações realizadas sobre as mesmas condições. A última coluna apresenta a variância  

jV( = 2

jS = 
1

1

−N
∑ iExp( - Exp )², onde N corresponde ao número de repetições 

de cada ensaio individualmente. Na última célula da última coluna é calculada a variância 

total do experimento (S² = 
4

1
∑ 2

jS = 3,41), onde o 4 no denominador corresponde ao 

número de S 2

j , ou seja, da variância individual de cada ensaio. 

Cálculo dos efeitos 

De posse dos dados da tabela 8 é possível calcular o efeito desses fatores sobre o 

reconhecimento. 
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Efeitos dos fatores principais: 

Os efeitos dos fatores principais é a média de todos os valores de reconhecimento 

obtidos quando este estava no nível (+) subtraído da média daqueles correspondentes às 

linhas em que se tem o nível (-). 

F1 = +Exp  - −Exp = 89,65 – 85,86 = + 3,8 

F2 = +Exp  - −Exp  = 86,65 – 89,85 = - 4,2 

Uma das vantagens desse método é exatamente verificar a interação existente 

entre os parâmetros da rede na determinação do reconhecimento, ou seja, ele permite 

encontrar a influencia conjunta dos fatores que interagem no aprendizado determinando o 

desempenho no reconhecimento de redes. 

Efeitos de interação: 

Calcula-se que os efeitos de interação de forma similar ao cálculo dos efeitos 

principais. A coluna de níveis (-1 e +1) dos fatores de interação é igual ao produto das 

colunas, elemento a elemento em uma mesma linha, dos fatores principais (F1 e F2). 

F12 = +Exp  - −Exp  = 87,5 – 88 = -0,5 

A tabela 9 mostra o resultado do cálculo de todos os fatores. 

Classificação Fator Efeitos sobre 
reconhecimento 

F1: Nº de neurônios na 1ª camada escondida -4,2 Efeitos principais 
 F2: Ciclos +3,8 

Interação de 2ª ordem F12 -0,5 

Tabela 9.9: Efeitos sobre o reconhecimento 

Estimativa do erro experimental 

Com 3 repetições nas simulações é possível calcular o desvio padrão dos efeitos e 

determinar quais fatores influenciam de forma significativa o reconhecimento. 

A variância total dos experimentos é dada pela fórmula 
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S² = 
4

1
∑ 2

iS = 3,41, onde o valor no denominador (4) corresponde ao número de 

S
i
. 

S = 41,3 85,1≅  

Segundo [Massart, 88] o desvio padrão dos efeitos pode ser calculado através da 

fórmula 

S(efeito) = 
n

S

2

4 2

= 
4.2

4341
≅ 1,31 

S(efeito) ≅ 1,31 

O grau de liberdade da fórmula corresponde ao número de resultados ou ensaios 

realizados , neste exemplo n = 4. 

Com a tabela de distribuição de Student verificamos que para os valores 

calculados com o intervalo de 95% de confiança e 4 graus de liberdade, obtemos t
4
= 

2,776 [ref]. 

Portanto, %)95(efeito∆ = S(efeito) x t
4
= 1,31 x 2,776 ≅ 3,62 

Com este resultado, podemos afirmar com 95% de confiança que os efeitos abaixo 

de 3,62 não são estatisticamente significativos pois estão na faixa do erro experimental. 

Interpretação dos resultados 

De posse da Tabela 9 e do cálculo do erro podemos dizer que os efeitos abaixo de 

3,62 não são estatisticamente significativos pois os mesmos estão na faixa do erro 

experimental. Portanto, os efeitos estatisticamente significativos são os números de 

neurônios da 1ª camada escondida e o número de ciclos. Para a faixa de valores 

estudados a interação desses fatores não teve um fator decisivo no desempenho da rede. 

Uma representação gráfica dos efeitos é vista na Fig. 9.3. Neste tipo de gráfico, os 

eixos do sistema cartesiano se referenciam aos fatores principais (número de neurônios 
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da 1ª camada e o número de ciclos). Os números que estão dentro dos círculos 

correspondem as percentagens na performance de reconhecimentos médio para cada 

simulação. Os números acima da seta correspondem a diferença no reconhecimento 

quando passa de um nível para o outro. 

 

Figura 9.3: Representação gráfica dos resultados do planejamento fatorial 2² 

Ao examinarmos esta figura 3 podemos notar que ao trocarmos os 100 ciclos para 

1000 há um aumento de desempenho no reconhecimento da rede nos dois níveis ao 

número de neurônios da 1ª camada (de 4,3 para 6 neurônios e de 3,3 para 12 neurônios). 

Por outro lado quando o número de neurônios na 1ª camada cresce há uma queda na 

taxa de reconhecimento (de -4,7 para 1000 ciclos e de -3,7 para 100 ciclos). Portanto, 

podemos afirmar a princípio que nesse intervalo os parâmetros estudados o efeito do 

número de neurônios é maior que o efeito do número de ciclos no desempenho da rede. 

9.2.2 Planejamento Fatorial 2 4  

O objetivo deste planejamento foi verificar como a mudança em 4 parâmetros e 

suas interações influenciam no desempenho da rede. Entre os vários fatores existentes 

que interferem nesse desempenho optamos por aqueles mostrados na Tabela 10. Os 

demais fatores ficaram fixos: 

Rótulo Fatores Níveis 
  - + 

F1 Ciclos 100 400 
F2 Números de Neurônios na 1ª camada escondida 8 12 
F3 Números de Neurônios na 2ª camada escondida 4 8 
F4 Taxa de aprendizagem 0.010 0.019 

Tabela 9.10: Fatores com respectivos níveis 
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Como nos experimentos de todos os planejamentos fatoriais anteriores também 

fizemos experimentos para todas as possíveis combinações dos níveis dos fatores. Neste 

planejamento estamos trabalhando com 4 níveis, portanto fizemos 2 4 = 16 experimentos. 

Esses experimentos foram também realizados em duplicata, o que perfaz um total de 32 

simulações. 

As simulações foram realizadas em uma ordem totalmente aleatória visando evitar 

distorção estatística, ou seja, tentando impedir que erros atípicos sejam obrigatoriamente 

associados a determinadas combinações de níveis. Visando abstrair os dados dos 

experimentos utilizamos (1) e (-1) para representar todos os níveis dos fatores, conforme 

a tabela 10. 

A matriz de planejamento fatorial com os resultados obtidos está na Tabela 9.11. 

Os valores de Exp1 e Exp2 se referem aos dados de reconhecimento da rede e a coluna 

média apresenta a média de reconhecimento para cada par de simulação realizada sobre 

as mesmas condições. Na última coluna da Tabela 9.11 vemos a variância individual em 

relação a cada ensaio. 
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E
n
s 

Fatores Experimentos 

 F1 F
2 

F
3 

F
4 

F1
2 

F1
3 

F1
4 

F2
3 

F2
4 

F3
4 

F12
3 

F1
24 

F13
4 

F23
4 

F
12
34 

Exp1 Exp
2 

Médi
a 

Variân
cia  

1 -1 -
1 

-
1 

-
1 

1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 71.4 77.1 74.25 16.245 

2 1 -
1 

-
1 

-
1 

-1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -
1 

100 100 100 0 

3 -1 1 -
1 

-
1 

-1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -
1 

89 87.5 88.25 1.125 

4 1 1 -
1 

-
1 

1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 89 100 94.5 60.5 

5 -1 -
1 

1 -
1 

1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -
1 

89 74.5 81.75 105.12
5 

6 1 -
1 

1 -
1 

-1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 100 100 100 0 

7 -1 1 1 -
1 

-1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 98.5 100 99.25 1.125 

8 1 1 1 -
1 

1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -
1 

100 100 100 0 

9 -1 -
1 

-
1 

1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -
1 

71.5 88.3 79.9 141.12 

1
0 

1 -
1 

-
1 

1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 100 88.6 94.3 64.98 

1
1 

-1 1 -
1 

1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 0 0 0 0 

1
2 

1 1 -
1 

1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -
1 

55 67 61 72 

1
3 

-1 -
1 

1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 67.3 89.1 78.2 237.62 

1
4 

1 -
1 

1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -
1 

100 100 100 0 

1
5 

-1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -
1 

64.7 63.8 64.25 0.405 

1
6 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33.3 32.3 32.8 0.5 

Total 700.74
5 

Tabela 9.11: Matriz de fatorial 24 

Cálculo dos efeitos 

Com os dados da Tabela 9.11, 9.12 e 9.13 podemos calcular os efeitos dos fatores 

sobre o reconhecimento. Este cálculo é o mesmo utilizado nos planejamentos anteriores. 

Efeitos principais 

Na Tabela 9.12 encontramos os valores relativos ao reconhecimento dos fatores 

principais. 
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Amostra F1 F2 F3 F4 Média 
1 -74.25 -74.25 -74.25 -74.25 74.25 
2 100 -100 -100 -100 100 
3 -88.25 88.25 -88.25 -88.25 88.25 
4 94.5 94.5 -94.5 -94.5 94.5 
5 -81.75 -81.75 81.75 -81.75 81.75 
6 100 100 100 -100 100 
7 -99.25 -99.25 99.25 -99.25 99.25 
8 100 100 100 -100 100 
9 -79.9 -79.9 -79.9 79.9 79.9 
10 94.3 -94.3 -94.3 94.3 94.3 
11 -0 0 -0 0 0 
12 61 61 -61 61 61 
13 -78.2 -78.2 78.2 78.2 78.2 
14 100 -100 100 100 100 
15 -64.25 64.25 64.25 64.25 64.25 
16 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8 

Soma 116.75 -168.35 64.05 -227.55 700.745 

Tabela 9.12: Tabela dos efeitos principais 

F1 = (1/8) {[(-74,25) + (-88,25) + (-81,75) + (-99,25) + (-79,9) + (-78,2) + (-64,25)] – 

[100 + 94,5 + 100 + 100 + 94,3 + 61 +100 + 32,8]} = 14,59375 

Efeitos de interação 

Na tabela 9.13 podemos ver os resultados do cálculo de desempenho da rede com 

cada fator individualmente. 

F12 F13 F14 F23 F24 F34 Média 
74,25 74,25 74,25 74,25 74,25 74,25 74,25 
-100 -100 -100 100 100 100 100 
-88,25 88,25 88,25 -88,25 -88,25 88,25 88,25 
94,5 -94,5 -94,5 -94,5 -94,5 94,5 94,5 
81,75 -81,75 81,75 -81,75 81,75 -81,75 81,75 
-100 100 -100 -100 100 -100 100 
-99,25 -99,25 99,25 99,25 -99,25 -99,25 99,25 
100 100 -100 100 -100 -100 100 
79,9 79,9 -79,9 79,9 -79,9 -79,9 79,9 
-94,3 -94,3 94,3 94,3 -94,3 -94,3 94,3 
0 0 0 0 0 0 0 
61 -61 61 -61 61 -61 61 
78,2 -78,2 -78,2 -78,2 -78,2 78,2 78,2 
-100 100 100 -100 -100 100 100 
-64,25 -64,25 -64,25 64,25 64,25 64,25 64,25 
32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 
-43,65 -98,05 14,75 41,05 -220,35 16,05 700.745 

Tabela 9.13: Resultados do desempenho da rede em relação aos fatores de interação 
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F12 = (1/8){[74,25 +  94,5 + 81,75 + 100 + 79,9 + 61 + 78,2 + 32,8) – [(-100) + (-

88,25) + (-100) + (-99,25) + (-94,3) +(-100) + (-64,25) + (-43,65)] = -5,45 

O resultado de todos os cálculos efetuados com os efeitos principais e de 

interação são mostrados na Tabela 14. A Tabela 14 mostra os cálculos dos efeitos 

principais e de interação. 

Classificação  Fatores Efeitos 
sobre o 
resultado 

Fatores Principais 1: Ciclos 14,6 
 2: Nº de neurônios na 1ª camada escondida -21 
 3: Nº de neurônios na 2ª camada escondida 8 
 4: Coeficiente de aprendizagem -28,4 

Interação com fatores 2ª ordem 12 -5,5 
 13: -12,3 
 14: 1,8 
 23: 5,1 
 24: -27,5 
 34: 2, 

Interação com fatores 3ª ordem 123: -12,2 
 124: 3,8 
 134: -9 
 234: 2,9 

Interação com fatores 4ª ordem 1234: -12,7 

Tabela 9.14: Efeitos dos fatores e das interações 

Estimativa do erro experimental 

O desvio padrão calculado sobre o resultado da simulação realizada nas mesmas 

condições é da ordem de 2,34 e a variância combinada 0,6935. No intervalo com 95% de 

confiança o valor t 16  correspondente a 16 graus de liberdade igual a 2,120 nos permite 

dizer que consideraremos estatisticamente significantes os efeitos cujos valores absolutos 

excederem 2,34 x 2,12 = 5,0. Então vamos mostrar apenas os fatores que influenciaram 

de forma mais significativa no desempenho da rede. 



 

Marizete Silva Santos                               Construção de um nariz artificial usando redes neurais 

114433 

 

Classificação Fatores Efeitos sobre o resultado 
Fatores Principais 4: Taxa de aprendizagem -28.4 

 2: Neurônios na 1ª camada -21 
 1: Ciclos 14.6 
 3: Neurônios da 2ª camada 8 

Interação com fatores 2ª ordem 24: -27.5 
 13: -12.3 
 12 -5.5 
 23: 5.1 

Interação com fatores 3ª ordem 123: -12.2 
 134: -9.0 

Interação com fatores 4ª ordem 1234: -12.7 

Tabela 9.15: Efeitos dos fatores e das interações que estão acima do erro experimental 

Interpretação dos efeitos 

Analisando a Tabela 15 vemos que o efeito mais significativo para esses valores 

estudados estão relacionados com a taxa de aprendizagem, seguido do número de 

neurônios na 1ª camada e o número de ciclos. Entre os fatores principais o número de 

neurônios na 2ª camada parece não afetar muito o resultado da rede, pois o valor 

absoluto dele é o menor, sendo praticamente a metade do menor valor entre os fatores 

principais (ciclos). 

Utilizaremos a ilustração gráfica para fazermos a análise dos efeitos dos fatores de 

interação de segunda, terceira e quarta ordem. Nesses gráficos os eixos do sistema 

cartesiano se referem aos fatores principais (ciclos, número de neurônios na 1ª camada 

escondida e taxa de aprendizagem). Os números dentro dos círculos correspondem ao 

percentual correto de reconhecimento para cada simulação, os mesmos valores da tabela 

11. Nós fixamos um fator e representamos os três restantes em um gráfico tridimensional, 

por causa da impossibilidade de representação de um gráfico tetradimensional em um 

espaço bidimensional da folha. 
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Figura 9.4: Representação gráfica com nº de neurônios da 2ª camada fixado em a) 4 e b)8 

Na Figura 9.4 fixamos o número de neurônios na 2ª camada de cada cubo e 

variamos os outros parâmetros. A Figura 4ª contém todos os valores do desempenho 

quando o número de neurônios da segunda camada estava no nível +, ou seja, 8 

neurônios. A Figura 4b contém todos os valores obtidos quando o número de neurônios 

na segunda estava no nível -, ou seja, 4 neurônios. 

O conjunto dos valores na face esquerda do cubo comparado com os valores da 

face direita nos permite identificar o contraste ou similaridade na resposta da rede entre o 

número de ciclos mudado de um nível para outro. Nós observamos que o reconhecimento 

é melhor quando o número de ciclos aumenta. 

A análise de contraste entre os valores da face de cima e da face de baixo do cubo 

na Figura 4a e 4b nos permite encontrar a influência qualitativa do número de neurônios 

na primeira camada. Nestas figuras nós podemos claramente notar que os valores das 

faces de baixo são maiores ou no mínimo iguais aos valores da face de cima, exceto por 

um ponto. Este ponto em especial não é um resultado errado, mas ocorre por causa da 

complexa interação sinergética dos 3 fatores direcionados a diminuir o desempenho da 

rede nestas condições particulares. 
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O contraste entre a face da frente e o fundo representa a influência da taxa de 

aprendizagem. Todos os valores da face da frente são maiores que os valores da face de 

trás. A taxa de aprendizagem baixa leva um melhor reconhecimento, exceto no ponto com 

o valor 74,3 onde a interação entre os fatores contribui para diminuir o desempenho. Os 

dois cubos da Figura 4 permitem a extração de uma regra: o reconhecimento aumenta 

quando o número de neurônios na primeira camada e a taxa de aprendizagem são baixos 

e o número de ciclos é alto. 

9.3 Conclusão 

Longe de esgotar as possibilidades da análise da influência de parâmetros no 

desempenho das redes neurais, procuramos mostrar aqui pelo menos o poder da técnica 

de planejamento fatorial neste tipo de estudo. 

Com os resultados obtidos podemos também traçar algumas conclusões sobre os 

casos abordados. No planejamento fatorial 2², escolhemos os fatores: número de 

neurônios na 1ª camada escondida e número de ciclos para analisar. Os outros 

parâmetros fixados ficaram com valores “default” do simulador. O reconhecimento médio 

obtido foi de aproximadamente 88%. O maior efeito sobre ele foi o número de neurônios 

na 1ª camada. Este efeito foi negativo, indicando que quanto maior o número de 

neurônios na 1ª camada, menor o reconhecimento. Neste caso o número de neurônios da 

1ª camada parece diminuir a “nitidez” da resposta da rede. 

O número de ciclos deu uma contribuição positiva ao reconhecimento, porém com 

um grau de influência menor que o número de neurônios na 1ª camada. Isto indica que é 

mais importante diminuir o número de neurônios na 1ª camada que aumentar o número 

de ciclos para atingir um desempenho maior. É importante esclarecer que todas as 

conclusões deste tipo descritas aqui só devem ser levadas em consideração para a faixa 

de valores estudada para os parâmetros (variáveis ou fixos). Um outro aspecto mostrado 

pelos resultados de planejamento fatorial é que neste estudo não há interação entre os 

fatores: número de neurônios na 1ª camada escondida e o número de ciclos, isto é, eles 

afetam o reconhecimento independente do valor do outro. Um resultado importante é a 

equação matemática para previsão do desempenho da rede em função das duas 

variáveis estudadas. Nos testes realizados com esta fórmula obtivemos os valores de 
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86,8 e 88,9 quando os valores reais encontrados foram respectivamente de 89,7 e 90, 

estando dentro da faixa de erro prevista de aproximadamente +− 3,62. 

Em um outro planejamento fatorial acrescentamos mais dois fatores: o número de 

neurônios na 2ª camada escondida e a taxa de aprendizagem, ficando portanto com 

quatro variáveis estudadas. Neste o número de neurônios da 1ª camada escondida 

continua contribuindo de forma negativa para o reconhecimento e tendo um efeito maior 

que o número de ciclos, com era de se esperar pelos resultados do estudo anterior. 

Porém o fator de mais forte influência sobre o reconhecimento foi a taxa de 

aprendizagem, que também contribui negativamente para o desempenho da rede. O 

número de neurônios na 2ª camada foi o menos influente. 

Os valores dos fatores de integração, mesmo os de 4ª ordem que é maior que o 

efeito do número de neurônios na 2ª camada e próximo do efeito do número de ciclos. Um 

fator de interação dominante é o 24, com valor (= -27,5) comparável ao maior efeito entre 

todos, o do fator principal 4 (= 28,4). Este resultado indica numericamente um argumento 

qualitativo de que uma rede neural é um sistema complexo não linear. Isto significa que 

além do grande número de parâmetros a ser controlados existe uma forte 

interdependência entre eles. No caso particular da interação 24, temos a indicação de que 

a regra do aumento do número de neurônios na 1ª camada diminui o reconhecimento, só 

vale se a taxa de aprendizagem for alta, do contrário, teremos a influência inversa do 

número de neurônios na 1ª camada, como podemos verificar na Figura 4. 

O fato de a rede ser não linear pode trazer conseqüências para a fórmula 

matemática que desenvolvemos para o desempenho. Pois a equação apresentada foi 

escolhida como um polinômio linear por simplicidade, mas o erro de previsão pode ser 

grande caso a rede apresente forte influência não linear no intervalo estudado. Mas 

podemos aperfeiçoar este modelo com a continuação do planejamento fatorial numa esta 

conhecida como operação evolucionária [Neto et al, 95]. 

Portanto, sugerimos o método de planejamento fatorial para o estudo de redes 

neurais pelas vantagens de ser simples e permitir uma análise qualitativa e quantitativa. 

As outras grandes vantagens desse método é o estudo da influência dos fatores de 

interação no desempenho e o da possibilidade de obtenção de uma equação matemática 

para previsão do grau de reconhecimento. 
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Capítulo 10 

Conclusões e Perspectivas futuras 

10.1 Conclusões 

A idéia ambiciosa de construir um dispositivo produtor e reconhecedor de cheiros é 

que tornou possível a construção de um nariz artificial para reconhecer cheiros. Nesta 

tese, mostrou-se desde a idéia inicial de construção do nariz até a implementação, 

mostrando ser o projeto factível. Para construir o nariz artificial foi necessário não apenas 

o domínio tecnológico, mas também um estudo sobre o nariz biológico. Apesar de ainda 
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não ter sido totalmente compreendido pelo homem o estudo deste modelo foi fundamental 

para o desenvolvimento e proposta do projeto. 

Podemos afirmar que foi um trabalho difícil de ser executado por envolver várias 

áreas, mas compensador pela riqueza de conhecimento adquirido. Embora detalhes 

técnicos e científicos sejam da especialidade de cada pesquisador em particular, essa 

multidisciplinaridade permitiu compreender melhor o funcionamento do nariz como um 

todo, assim como, desenvolver habilidades de relacionamento humano, aspecto 

fundamental na independência com a pesquisa e resolução do problema. 

Entre os vários modelos de redes neurais existentes, utilizamos o MLP, RBF e 

Elman para verificar qual entre eles seria mais adequado para tratar com os dados de 

cheiro. Concluímos que utilizando as arquiteturas descritas no capítulo 6 não foi possível 

notar uma diferença muito grande nos resultados obtidos entre os três modelos testados. 

10.2 Perspectivas futuras 

� Entre as perspectivas futuras, podemos citar: 

� Implementação em hardware a rede neural que apresente melhor desempenho 

para o problema de reconhecimento de odor; 

� Implementar em hardware a parte física do dispositivo e o sistema de 

reconhecimento de padrões, pois temos como objetivos futuros a miniaturização 

do projeto completo do nariz artificial; 

� Estudar diversas abordagens biológicas do reconhecimento de cheiro, de forma a 

criar uma rede que apresente desempenho adequado para este problema de 

reconhecimento de odor; 

� Criar e implementar novos modelos de redes neurais com base na anatomia e 

fisiologia do nariz humano; 

� Implementar o modelo conjugado do bulbo e córtex, sugerido no capítulo 5; 

� Implementar outros modelos de redes neurais; 
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� Comparar resultados das implementações das redes tradicionais com aquelas 

propostas com base em modelo biológico do nariz; 

� Otimizar as redes neurais encontradas; 

� Analisar se as técnicas de pré-processamento utilizadas para filmes de óxido 

também se aplicam a sensores construídos à base de polímeros condutores; 

� Criar redes neurais fundamentadas em princípios biológicos, de forma a ajudar no 

entendimento de algumas enfermidades que atacam este sistema; 

� Otimizar as redes neurais criadas; 

� Miniaturizar o projeto com fins comerciais. 
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Apêndice A 

Breve histórico do Projeto Aroma 

O projeto de construção de um nariz artificial, denominado Projeto Aroma, nasceu 

como proposta do meu trabalho de doutorado, sob a orientação da Profa. Teresa 

Ludermir. A idéia inicial do trabalho de doutorado era muito ambiciosa: construir um 

dispositivo não apenas para reconhecer cheiro, mas também produzi-lo de forma a ser 

utilizado como mais um tipo de dado nas estações multimídia de atendimento. Quando 

propomos tal projeto, não tínhamos idéia de quão difícil seria implementá-lo até porque na 

época pensamos que tal idéia era totalmente original no mundo. A primeira dificuldade 

encontrada foi descobrir qual professor poderia me orientar no próprio Departamento de 

Informática, porque alguns achavam que era assunto de ficção científica e chegaram a 

dizer que esta era uma idéia de primeiro mundo, não acreditavam ser possível 

implementar. Quando falei com a profa. Teresa, ela imediatamente aceitou e disse não 
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ser difícil fazer o tratamento dos dados, uma vez que este era um problema de 

reconhecimento de padrão que poderia ser resolvido com Redes Neurais Artificiais. O 

passo seguinte foi encontrar outros profissionais para fazer parte da equipe. 

Nesta ocasião, não tínhamos a mínima idéia de como o nariz seria implementado. 

O professor Francisco Luiz dos Santos, na época aluno de doutorado em física, 

trabalhava com polímeros condutores e levantou a hipótese de que os filmes de polímeros 

condutores poderiam sofrer modificações em suas características elétricas pela adsorção 

de vapores de substâncias químicas. Para testar sua hipótese, ele sugeriu que 

falássemos com o professor Celso, seu orientador. 

Falamos com o Prof. Celso P. de Melo que também achou a idéia interessante e 

aderiu ao projeto como meu Co-Orientador. Após o convite, o grupo do Prof. Celso 

começou a pesquisar a melhor maneira de implementar a parte física do projeto. Depois 

de algumas, discussões ficou definido que começaríamos primeiro com o nariz artificial 

para depois estudarmos a construção do produtor de cheiro. O grupo já tinha experiência 

com polímeros condutores e após vários testes se confirmou a hipótese e passamos a 

trabalhar com filmes feitos à base de polímeros. 

Ao iniciarmos o projeto, tendo como problema central o sensor de cheiro, 

achávamos que esta idéia era inédita, por meio de uma busca bibliográfica na Internet, 

encontramos além de alguns poucos artigos, um equipamento comercial específico para 

alguns setores da indústria alimentícia. Descobrimos também que a maior parte dos 

trabalhos na área eram feitos na sua maioria com técnicas tradicionais de reconhecimento 

de padrões, mas existiam alguns pesquisadores utilizando também redes neurais. Esta 

pesquisa revelou ainda que a maioria dos narizes artificiais, na época, funcionava a partir 

de sensores à base de óxidos metálicos ou semicondutores. Hoje, existem vários 

pesquisadores envolvidos nesta área, assim como, empresas e universidades como a 

Universidade da Califórnia, Duke, Hong Kong, Carolina do Norte, Roma, Texas, Tufs, 

Warwick e Pacific Northwest National Laboratory, entre outras. 

Devido à a natureza interdisciplinar da pesquisa, existe hoje interação entre 

pesquisadores de várias universidades. 

Depois de algum tempo do início do projeto, tivemos o ingresso no grupo do 

professor José Edson Gomes de Souza (Universidade Católica – UNICAP), também aluno 
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de mestrado do curso de Química do Departamento de Química Fundamental (DQF – 

UFPE), sob a orientação do prof. Benício de Barros Neto. A sua participação tem sido 

fundamental na preparação dos sensores e da câmara de teste. A construção dos 

eletrodos, projeto de instrumentação eletrônica e aquisição de dados sempre foi feita por 

Francisco Luiz dos Santos, atualmente professor da UNICAP. O reconhecimento dos 

padrões de cheiro que o instrumento eletrônico detecta é feito por nós, do Departamento 

de Informática – UFPE. 

Atualmente, o nosso projeto possui interação entre pesquisadores da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE) e Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), 

sendo desenvolvido por uma equipe multidisciplinar do Departamento de Informática, 

Física e Química. 
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Apêndice B 

Redes Neurais 

Grandes avanços têm sido feitos no desenvolvimento de sistemas inteligentes, 

muitos deles inspirados pelas redes neurais biológicas. As redes neurais artificiais, por 

exemplo, foram projetadas tendo como base o funcionamento do neurônio biológico. 

As redes neurais artificiais surgiram na década de 40 [McCulloch, 43] quando o 

neurologista McCullcoh e o matemático Walter Pitts da Universidade de Illinois fizeram 

uma analogia entre as células nervosas vivas e o processo eletrônico, denominados de 

neurônios lógicos que permitiam, ao serem conectados, formar diferentes redes neurais 
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artificiais. Esses neurônios lógicos conseguiam executar tarefas lógicas elementares e 

também reconheciam padrões visuais e auditivos simples [Carvalho, 91]. 

Ainda nesta década, em 1949, o psicólogo Donald Hebb descobriu o princípio de 

aprendizagem em redes neurais, através do estudo do processo de aprendizagem no 

cérebro [Hebb, 49]. O princípio do trabalho de Hebb está no reforço das conexões 

sinápticas entre nós excitados. Donald diz que se um neurônio A é estimulado inúmeras 

vezes por um neurônio B, ao mesmo tempo em que ele está ativo, ele ficará muito mais 

sensível aos estímulos de B, ficando a conexão sináptica de B para A muito mais 

eficiente. Assim, o neurônio B achará mais fácil estimular o neurônio A para produzir uma 

saída. 

Em 1958, Frank Rosenblatt [Rosenblatt, 58] criou um perceptron com o objetivo de 

reconhecer padrões visuais. Este foi o primeiro modelo utilizando treinamento, com pesos 

ajustáveis, o que permite o aprendizado. Onze anos após a criação do Perpectron, Minsky 

e Papert [Minsky, 69] mostraram as limitações de um único perceptron. Em conseqüência, 

muitos pesquisadores saíram da área e o interesse ressurgiu somente em 1982 com a 

publicação do trabalho de Hopfield [Hopfield, 82] chamando atenção para as propriedades 

associativas das redes neurais artificiais. 

Muito tempo depois do trabalho de Hebb, em 1960, Widrow e Hoff [Widrow, 60] 

propuseram uma regra de aprendizagem, ainda hoje utilizada, denominada Widrow-Hoff 

regra delta. O princípio de funcionamento desta regra está no método de gradiente para 

minimizar o erro na saída de um neurônio com resposta linear. 

Portanto, a área de redes neurais foi marcada por três grandes acontecimentos: o 

primeiro foi o trabalho pioneiro de McCulloch e Pitts; o segundo a criação do Perpectron 

de Rosenblatt e o trabalho de Minsky e Papert mostrando as limitações do perceptron e 

finalmente o ressurgimento dos estudos na área com o trabalho de Hopfield e o algoritmo 

de aprendizagem back-propagation para o perceptron de várias camadas. 

Neste apêndice falamos rapidamente sobre as redes neurais artificiais, 

mostraremos as partes do neurônio biológico, seguindo do neurônio artificial e das redes 

neurais artificiais. É mostrado, ainda, as arquiteturas das redes, a forma de aprendizagem 

e finalmente alguns modelos de rede neural. 
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B.1 Neurônio Biológico 

O sistema nervoso do ser humano possui cerca de bilhões de células neurais, 

também denominadas de neurônios. Essas células recebem informações que chegam do 

ambiente externo ou do próprio corpo, integrando-as e retransmitindo-as a outras células. 

O neurônio possui um corpo celular composto de muitas ramificações, denominadas 

dendritos e apenas um axônio (Figura B.1). O corpo celular mede alguns milímetros, os 

dendritos possuem poucos milímetros, mas o axônio é bem alongado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.1: Componentes do neurônio biológico 

Os dendritos são como árvores receptivas de fibras nervosas responsáveis para 

receber sinais de outros neurônios e enviá-los ao corpo da célula também denominado 

soma. Esse corpo da célula soma e limita sinais que estão entrando. No corpo da célula a 

informação é processada, gerando-se novos impulsos que serão transmitidos através do 

axônio a outro neurônio, com o qual mantém contato. Esse ponto de contato entre a 

terminação de um axônio e o dendrito de outra célula ou o soma de outros neurônios 

denomina-se sinapse. Os axônios, são fibras longas, finalizam nas sinapses e são 

responsáveis para transmitir os sinais de saída do corpo da célula para outros neurônios 

responsáveis por fazer o contato com os dendritos. Um neurônio motor possui cerca de 

1000 sinapses. 
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Figura B.2: Sinapses 

B.2 Neurônio Artificial 

O neurônio artificial, também denominado de nodo, ou elemento de 

processamento, possui uma semelhança muito grande com os neurônios biológicos. Entre 

as semelhanças podemos citar a estrutura e funcionamento, disparos de saída, 

recebimento de muitas entradas que são comparadas exatamente como estímulos para o 

neurônio natural. 

Um neurônio possui a forma representada na Figura B.3. 

x1x1

xnxn

w1w1

wnwn

ΕΕ ΤΤ saídasaídaEntradasEntradas

Função de transferênciaFunção de transferência

PesosPesos
 

Figura B.3: Representação de um neurônio artificial 

O neurônio artificial possui um ou vários valores de entrada (x) e um sinal de 

saída. Comparando com o neurônio natural essas entradas correspondem aos estímulos 

para o neurônio natural. 
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Os pesos do neurônio artificial correspondem aos dendritos realizando as sinapses 

nos outros neurônios. Assim, os pesos são denominados de pesos sinápticos. Esses 

pesos representam o grau de importância que determinada entrada possui em relação 

àquele determinado neurônio. Esse peso muda em função da intensidade do sinal de 

entrada, ou seja, quando uma entrada é muito estimulada, ela estimula também o peso da 

sua conexão. Quanto mais um peso é estimulado, mais influência ele terá no resultado do 

sinal de saída. 

Ao apresentarmos as entradas ao neurônio, elas são multiplicadas por esses 

pesos e a soma desse resultado é então o sinal de excitação do neurônio. A soma dos 

impulsos recebidos é quem determina a continuação do estímulo recebido. A 

representação matemática desta operação pode ser: 
0

*
n

xi wi∑ . Após esta operação, o 

neurônio compara esse valor obtido com um limiar (valor estipulado inicialmente). Se esse 

limiar é atingido, o valor é então passado adiante através da saída. Esse valor não sendo 

atingido, o sinal não é transferido adiante. Esse processo denomina-se função de 

transferência. Portanto, a função de transferência é quem define e envia para fora do 

neurônio o valor passado pelo somatório. Muitas vezes essa função possui características 

sigmas ou ríspidas, assim, o neurônio pode não produzir efeito no neurônio seguinte se o 

valor de ativação estiver abaixo de um valor mínimo para sua ativação. 

As conexões entre os neurônios simulam conexões sinápticas biológicas através 

de uma variável chamada peso. 

B.3 Redes Neurais Artificiais 

Inicialmente veremos uma rede neural como uma caixa preta (Figura B.4a) que 

pode aceitar uma série de dados de entrada e produzir uma ou mais saídas (Figura B.4b). 

Esses valores de entrada podem ser os valores da aplicação, como por exemplo, de 

sensores. A saída pode ser qualquer resposta que se deseje para o sistema, como 

reconhecer determinado odor no ambiente. Para os usuários em geral, não se faz 

necessário ter conhecimento do que acontece exatamente dentro desta caixa preta, mas 

sim, aplicar o princípio da rede neural para resolver um problema específico. O nosso 
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propósito no entanto, é mostrar como as operações são realizadas dentro desta caixa 

preta. 

 

                                                  

 

Figura B.4 (a): caixa preta   Figura B.4 (b): unidades básicas dentro da 

caixa 

Na Figura B.4:b, podemos observar que dentro da caixa existem unidades que 

estão conectadas umas as outras. Os sinais de entrada passam através dessas conexões 

e são distribuídas, transformadas e eventualmente reunidas para produzir saídas. Essa 

transformação do dado é realizada em muitas unidades básicas de processamento, 

denominadas neurônios, as quais realizam tarefas idênticas. 

O número de variáveis de entradas e saídas é limitado somente pela 

disponibilidade de hardware e tempo de computação. Usualmente, o número de variáveis 

de entrada é maior que o número de variáveis de saída, embora isto não seja obrigatório. 

Ao combinarmos vários neurônios, temos então uma rede neural que pode ser conectada 

em vários neurônios com vários pesos, resultando em uma série de saídas, uma para 

cada neurônio. 

Os tipos de problemas que as redes neurais podem resolver são muito variados. 

De uma maneira geral, eles podem ser divididos em 4 categorias básicas: associação 

(auto ou hetero), classificação,  transformação e modelamento 

Na auto-associação o sistema é capaz de reconstruir o padrão correto, se o 

padrão que foi aprendido está incompleto ou corrompido. Na parte superior da Figura 

B.5:a, temos uma pilha com 26 letras maiúsculas. Se o sistema é capaz de fazer uma 

auto-associação, então ele consegue produzir um perfeito casamento de saída com 
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qualquer uma das letras maiúsculas que foram aprendidas. Isso acontece mesmo quando 

a letra de entrada estava incompleta ou corrompida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.5 (a): auto-associação   Figura B.5 (b): hetero-associação 

Na hetero-associação, o sistema faz uma associação uma a uma entre os 

membros dos dois conjuntos de padrões. Na Fig. B.5:b podemos ver uma hetero-

associação de 26 letras maiúsculas com um conjunto de 26 caixas, as quais identificam 

as letras de saída. Desta forma, tendo uma entrada da letra C perfeita ou corrompida, o 

sistema treinado com 26 letras maiúsculas será capaz de fazer a hetero-associação e 

responder com um padrão de 26 caixas tendo a terceira caixa ocupada (a letra C foi 

definida como a terceira letra no alfabeto). 

A classificação é um conceito mais usual. O objetivo da classificação é determinar todos 

os objetos para uma classe apropriada, baseado em uma ou mais propriedades que 

caracterizam uma dada classe. (Figura B.6 ao lado). A vantagem da abordagem de redes 

neurais é que somente uma pequena porção dos objetos multivariados é usado para 

treinamento, e posteriormente a rede é capaz de predizer a classe (cluster) para a qual 

um objeto desconhecido pertence. 
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Figura B.6: Representação de uma classificação 

A transformação ou mapeamento de um espaço multivariado em outro espaço da 

mesma ou de uma dimensionalidade menor é uma freqüente aplicação de rede neural 

(figura B.7). Muitos pesquisadores consideram que o processo essencial de pensar, 

aprender e raciocinar é um mapeamento de impulsos multivariados vindo dos nossos 

órgãos sensoriais em um plano bi-dimensional de neurônio no nosso cérebro. O 

mapeamento pode também ser feito de um nível mais baixo de dimensionalidade para um 

mais alto. Entretanto, isto é menos freqüente. 

 

Figura B.7: Representação de um modelamento tri-dimensional para um bi-dimensional 

Modelagem é uma das mais freqüentemente aplicações utilizadas em ciência. É a 

procura por uma função analítica ou um procedimento (modelo) que darão uma n-variável 
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de saída para qualquer m-variável de entrada. É útil em muitas áreas de controle de 

processo para projetos de sistemas especialistas. Técnicas de modelagem padrão 

requerem que a função matemática seja conhecida antecipadamente. Durante o processo 

de procedimento de ajuste, os parâmetros desta função são determinados na base do 

melhor entendimento entre os dados experimentais (input) e dados calculados (saída). A 

vantagem do modelo de rede neural é que ela não requer um conhecimento da função 

matemática: a não linearidade de uma única unidade de transformação e um número 

suficientemente grande de parâmetros variáveis (pesos) assegura bastante liberdade para 

adaptar a rede neural para qualquer relação entre os dados de entrada e os de saída 

(Figura B.4). 

 

Figura B.8: Modelagem de um dado experimental com uma rede neural 

B.3.1 Arquitetura de rede 

A arquitetura de rede é muito importante, porque ela limita o tipo de problema que 

pode ser resolvido pela rede. Vários parâmetros definem a arquitetura de uma rede: 

número de camadas de rede, número de neurônios em cada camada, tipo de conexão 

entre os neurônios e a topologia da rede. Quanto ao número de camadas, as redes 
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podem possuir uma única camada (Figura B.8:a) e também múltiplas camadas (Figura 

B.8:b) 

xx11

xx33

xx22

                                                

Figura B.9 (a): rede de uma única camada                Figura B.9 (b): rede de camadas 

múltiplas 

Os neurônios podem ter conexões do tipo feed-forward, também denominadas de 

acíclicas ou conexões feedback. As conexões tipo feed-forward determinam que a saída 

do neurônio na i-ésima camada não pode ser usado como a entrada de neurônios em 

camadas de índice menor ou igual a i (Figura B.7). Já as conexões do tipo feedback 

apresentam ligação cíclica, ou seja, a saída de um neurônio pode servir como entrada 

para ele próprio ou para um neurônio na camada anterior a ele. 

As redes neurais, assim como os neurônios podem também serem classificadas 

em feed-forward e feed-back. As redes feed-forward não contém ciclos, ou seja, as saídas 

de um neurônio jamais são direcionadas a ele próprio, a neurônios que estão também na 

mesma camada ou em camadas anteriores (Figuras B.8:b). Essas redes são também 

denominadas de associativas por associarem padrões de entrada a padrões de saída. Na 

redes feedback encontramos pelo menos uma ligação cíclica (loop). Os loops produzem 

saídas para o próprio neurônio, neurônios da mesma camada e também camadas 

anteriores. 

                                                 

Figura B.10: Arquitetura feedback 

Temos ainda, o que é denominado de topologia da rede, que consiste na 

quantidade de conexões entre os neurônios. Nesta categoria podemos ter rede 
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fortemente conectada (Figura B.10:a), parcialmente conectada (Figura B.10:b e c), ou 

completamente conectada auto-associativa (Figura 5B.10). 

       

xx11
xx22
xx33
xx44
xx55
xx66

xx11
xx22
xx33
xx44
xx55

xx66
xx77

 

Figura B.11: Topologias 

Uma rede é realimentada (feedback) quando o sinal de saída de um neurônio 

serve como entrada para a mesma camada, ou uma camada anterior. Esse sinal de saída 

pode ser usado para excitar a camada inteira ou apenas um neurônio. 

Pode existir também conexão entre camadas alternadas de uma rede, que pode 

ser realimentada para frente ou para trás (realimentação). Pode acontecer, ainda, 

conexões de neurônios em partes específicas de uma camada qualquer. Portanto, a 

arquitetura de uma rede neural é geralmente livre, podendo ser modificada conforme a 

necessidade do projeto. 

 

Figura B.12: Representação de uma arquitetura alternada 

B.3.2 Aprendizado 

Uma característica muito importante nas redes neurais é a sua capacidade de 

aprender. Quando uma rede aprende, ela retém o conhecimento dentro de si distribuído 

por toda a rede. Este processo de aprendizagem acontece de 2 formas: 

Aprendizado supervisionado 

Aprendizado não supervisionado 
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No aprendizado supervisionado a rede deve possuir pares de entrada e saída, ou 

seja, um conjunto de entradas e um conjunto com as saídas desejadas para cada 

entrada. Toda vez que for apresentada à rede uma entrada, deverá ser verificado se a 

saída obtida confere com a saída desejada àquela entrada. Sendo diferente, a rede 

deverá ajustar os pesos de forma que armazene o conhecimento desejado. Essa 

interatividade do treino deverá ser repetida com todo o conjunto de treinamento (entradas 

e saídas), até que a taxa de acerto esteja dentro de uma faixa considerada satisfatória. 

Essa forma de aprendizagem é bem conhecida e tem demonstrado excelentes resultados 

em aplicações reais. 

Já na aprendizagem não supervisionada (aprendizado auto-supervisionado) a rede 

não requer saídas desejadas para o treinamento da rede, são usados apenas os valores 

de entrada. A rede trabalha essas entradas e se organiza de modo que acabe 

classificando-as, usando para isso, os seus próprios critérios. 

O conhecimento dos neurônios reside nos pesos sinápticos. O ajuste sináptico é o 

aprendizado em casa neurônio do fato apresentado, ou seja, cada neurônio, 

conjuntamente com todos os outros, representa a informação que atravessou pela rede. 

Nenhum neurônio guarda em si todo o conhecimento, mas faz parte de uma malha que 

retém a informação graças a todos os seus neurônios. Esse ajuste é realizado em função 

de um cálculo que aponta a quantidade de erro do resultado (saída). Esse ajuste procura 

corrigir os pesos de modo que se produza a saída desejada diante da respectiva entrada. 

B.3.3 Modelos de Redes Neurais 

Existem diversos modelos de redes neurais que são utilizados em conformidade 

com o problema a ser estudado. Falaremos rapidamente neste apêndice sobre o modelo 

MLP, RBF e redes de Elman. 

Entre os modelos existentes, o mais conhecido e utilizado é o perceptron de várias 

camadas, também denominado de MLP (Multi Layer Perceptron), (Figura B.12). O 

algoritmo de aprendizagem do MLP desenvolvido por Rumelhart, Hinton e Williams 

[Rumelhart, 86] surgiu visando resolver os problemas de limitações na capacidade do 

perceptron e tem sido considerado um dos mais populares algoritmos para o treinamento 
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supervisionado. Ele é simplesmente um método do gradiente descendente para minimizar 

o erro total quadrado da saída computada pela rede. 

O modelo de redes MLP é constituído de uma camada de entrada, uma ou mais 

camadas escondidas e uma camada de saída (Figura B.12). Os neurônios da primeira 

camada não realizam nenhuma operação, ou seja, servem apenas como estímulo para a 

rede e o seu número coincide com o tamanho do padrão de entrada. Nenhuma camada 

escondida é vista ou acessada por procedimentos externos. A última camada é 

denominada saída, sendo nesta, apresentada a saída desejada. Os resultados fornecidos 

pela camada de saída são utilizados para computar o erro total que será aplicado pela 

regra delta para fazer o reajuste dos pesos das conexões de todas as camadas 

anteriores. 

Vinho Branco

Entrada

Camada escondida

Saída

Vinho Tinto

Vinho Rosé

Sensor 1

Sensor 2

Sensor 3

Sensor 4

Sensor 5

Sensor 6

 

Figura B.13: Modelo MLP 

O princípio do algoritmo é treinar a rede para encontrar um equilíbrio entre a 

capacidade de responder corretamente aos padrões de entrada usados para treinamento 

e a capacidade de fornecer uma resposta considerada boa para a entrada que embora 

similar não é idêntica àquela usada no treinamento (capacidade de generalização). 

O treinamento da rede envolve três estágios. No primeiro estágio um padrão de 

treinamento ou estímulo é apresentado à camada de entrada para computação pelas 

unidades de processamento das funções de ativação dos neurônios até resultar nas 

respostas fornecidas na camada de saída da rede. No segundo estágio é calculado o erro 

entre a resposta fornecida e a resposta desejada da rede computado na camada de 

saída, a propagação do erro para as camadas anteriores ocorre camada após camada. 

Por fim, os pesos das conexões são ajustados visando minimizar o erro na saída. 
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O modelo de funções de base radiais ou RBF (Fig. B.13) faz o uso de funções de 

base radiais para os nós das camadas intermediárias [Broomhead, 88] e tem despertado 

o interesse da comunidade científica de redes neurais [Carvalho, 98]. 

 

Figura B.14: Modelo de rede RBF 

A ativação do nós é feita através da distância entre os vetores de entrada e peso. 

Embora possa encontrar redes RBF com mais de uma camada intermediária, o usual é 

apenas uma camada intermediária, conforme representado na arquitetura da Fig. B.13. A 

saída da rede pode apresentar qualquer número de nós. 

Existem vários métodos possíveis no treinamento de uma RBF [Carvalho, 98], mas 

a maioria deles utiliza o treinamento híbrido, ou seja, no primeiro estágio utiliza o 

treinamento não supervisionado. 

O modelo Elman (Fig. B.14) consiste de unidades de entrada, unidades de 

contexto, unidades intermediárias e unidades de saídas [Carvalho, 98]. As unidades que 

interagem com o ambiente externo são apenas as unidades de entrada e de saída. As 

unidades de entrada apenas repassam os sinais sem fazer qualquer modificação e 

funcionam como unidades de armazenamento. As unidades intermediárias podem ter 

funções de ativação lineares ou não lineares [Carvalho, 98]. Já as unidades de saídas 

fazem um processamento através da soma dos sinais recebidos. As unidades de contexto 

são utilizadas para memorizar as ativações anteriores das unidades intermediárias. 
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Figura B.15: Modelo Elman 

B.3.4 Aplicações 

Pesquisadores de diversas áreas estão desenvolvendo redes neurais artificiais 

para diversas aplicações em problemas de reconhecimento de padrão, predição, 

otimização, memória associativa e controle [Jain, 96]. 

As áreas onde mais se encontra aplicações estão no campo da medicina, 

reconhecimento de fala, visão e cheiro, telecomunicações, bolsa de valores, robótica, etc. 
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