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Resumo 

As redes neurais artificiais vêm sendo consideradas uma tecnologia 

consolidada e muito aplicada no reconhecimento de padrões. 

Vários modelos têm sido propostos e investigados para o reconhecimento de 

padrões, e muitos desses modelos são amplamente aceitos. Dentre esses modelos, 

estão o Multilayer Perceptron - MLP, as redes Booleanas e as Redes de Função 

Base Radial - RBF, embora existam muitos outros. 

Neste trabalho, foram feitos vários experimentos utilizando as redes RBF e 

MLP, com as substâncias: butano, etano, metano, propano e monóxido de carbono, 

e ainda a aguarrás, um refino do petróleo, com diferentes níveis de contaminação. 

Nos experimentos realizados foram aplicadas três técnicas de pré-processamento e 

a normalização dos dados para verificar o desempenho dessas redes no 

reconhecimento de padrões de odores com as substâncias citadas anteriormente. 

Após a realização desses experimentos observamos que a técnica de pré-

processamento da mudança fracional com a normalização do sensor foi a que se 

destacou com o modelo MLP.  

Os experimentos foram realizados objetivando, também, analisar a forma 

dinâmica e estática de aquisição do sinal, demonstrando diferenças nos resultados 

conforme o tipo de aquisição. 

Foram testados três grupos de sensores e observamos que existem 

diferenças entre os resultados desses grupos. Vimos, ainda que um grupo de 

sensores pode apresentar resultados melhores conforme o tipo de aquisição, 

estática ou dinâmica. 

Diante dos resultados obtidos podemos afirmar que o uso de redes neurais é 

adequado para trabalhar com o reconhecimento de odores dessas substâncias. 

Palavras-Chave: Redes neurais, sensores de aroma e nariz artificial. 



 vii 

Abstract 

Artificial Neural Networks have been considered a consolidated technology 

largely applied in pattern recognition. 

Various models have been proposed and investigated to pattern recognition, 

and many of these models are broadly accepted. Among there models, we can cite 

MLP, Boolean and RBF networks, although there are many others. 

In this work, an extensive experimental schema was accomplished, using RBF 

and MLP networks, with the substances: butane, ethane, methane, propane and 

carbon monoxide, and aguarras, a petroleum refine, with different levels of 

contamination. In the accomplished experiments were applied three data pre-

processing techniques and two data normalization techniques to verify the 

performance of these networks in the recognition of odor patterns with the 

substances cited previously. After accomplishing these experiments, we noted that 

the pre-processing technique of the fractional change with the normalization of the 

sensor was the most successful one with MLP model. 

Other purpose of the experiments was to analyze the dynamic and static form 

of signal acquisition, demonstrating the differences in the results in relation to the 

kind of acquisition. 

Three groups of sensors were tested and we noted that there are differences 

among the results of these groups. We also noted that a group of sensors can 

present better results depending on the kind of acquisition, static or dynamic. 

Based on the results achieved, we can affirm that the use of neural networks 

is adequate to word with the odor recognition of these substances. 

Key-words: Neural networks, odor sensors, artificial nose. 
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Capítulo 1 - Introdução 

1.1 Motivação 

Um grande desejo do homem tem sido a criação de uma máquina capaz de 

executar determinados tipos de tarefas eficazmente, que são realizadas por seres 

humanos, tais como: a percepção de objetos, reconhecimento de rostos e 

compreensão da linguagem natural, entre outras. Neste sentido, os computadores 

vêm tendo a cada dia sua capacidade de processamento aumentada. Mas, apesar 

disto, eles ainda não conseguem executar tarefas nas quais os homens são 

melhores, a exemplo de tarefas cognitivas [Haykin, 2001]. 

Embora os computadores não possam, ainda, executar essas atividades nas 

quais os homens são melhores, pesquisadores têm se dedicado a essa área no 

intuito de encontrar alternativas capazes de oferecer condições às máquinas para 

que as mesmas possam executar tais tarefas. Nesse sentido, temos atualmente 

grandes conquistas como a capacidade de prever alterações ambientais (previsão 

de chuvas e identificação de terremotos) e reconhecimento da fala, entre outras. 

Paralelo a esses estudos, cientistas também conseguiram conquistas com 

dispositivos eletrônicos diretamente relacionados com os órgãos do sentido, a 

exemplo da língua eletrônica, tela sensível ao toque, placas de som e narizes 

artificiais. 

Estudos na área de narizes eletrônicos são de grande importância para o 

homem, pois existem várias situações em que o homem faz uso do olfato. Exemplo 

desse uso pode ser visto na verificação do controle de qualidade de alimentos e 

bebidas [Di Natale et al., 1995], [Di Natale et al., 1996], indústria de cosméticos e na 

medicina [Nanto, 1995]. Na medicina, se faz uso do olfato para detectar doenças, 

como por exemplo, problemas no sangue ou no fígado, infecções e problemas 

gastrointestinais. O olfato é utilizado ainda no monitoramento ambiental [Gardner e 

Hines, 1997], identificação de diversos gases e vapores, como também no controle 

da qualidade do ar [Hierlemann, 1995], e poluentes de água [Staples, 2000]. 
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Embora o homem faça uso do olfato em diversas situações, existem algumas 

nas quais pode haver comprometimento da própria vida. A utilização de um 

dispositivo artificial com função semelhante à função do nariz humano, muitas vezes, 

não apenas ajuda, mas também pode prevenir problemas que podem afetar a saúde 

humana, a exemplo de alguns problemas ambientais, como a poluição. 

A questão ambiental vem recebendo hoje um destaque em âmbito mundial e 

a poluição está muito relacionada com esta questão. Consideramos como poluição a 

presença de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos em quantidades superiores à 

capacidade que o meio ambiente tem de absorvê-los. Um agente que contribui para 

a poluição é o petróleo. Acredita-se que 3 a 4 milhões de toneladas de petróleo são 

derramados, por ano, nos oceanos. Acidentes têm sido freqüentes contra a natureza 

em todo o mundo, causando danos irreparáveis. Esses desastres provocam grandes 

perdas, o mar se cobre de óleo e a vida marinha fica comprometida, podendo levar à 

morte vários viventes marinhos, como peixes e mamíferos, por ingestão de 

substâncias tóxicas. 

Além dos desastres, sabe-se que dentre os maiores poluidores da atmosfera 

estão os gases tóxicos, liberados pela combustão do petróleo e seus derivados. 

Quando ocorre a queima da gasolina e do óleo diesel, estes são então liberados 

para a atmosfera sob a forma de gases, como o dióxido de carbono, dióxido de 

enxofre e monóxido de carbono. Existem ainda outros gases tóxicos que causam 

grandes prejuízos à saúde, provocando problemas respiratórios, alergias, problemas 

no sistema nervoso, doenças degenerativas, câncer e nascimento de crianças com 

alterações genéticas. 

Entretanto, algumas ações estão sendo implementadas visando à melhoria da 

qualidade de vida do planeta. Diversos projetos estão sendo desenvolvidos nesse 

sentido.  

Nessa direção, uma alternativa para minimizar alguns problemas desta 

natureza está sendo implementada, em parceria com a Petrobrás, através de um 

projeto de utilização de um nariz artificial que está sendo desenvolvido pelo grupo de 

pesquisa formado pelos professores: Dra. Teresa Bernarda Ludermir, Dr. Celso 

Pinto de Melo, Dr. Francisco Luiz dos Santos, Dra. Marizete Silva Santos e o 
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Doutorando José Edson Gomes, pesquisadores da Universidade Federal de 

Pernambuco e Universidade Católica de Pernambuco. Esse nariz artificial ou 

eletrônico é capaz de detectar e distinguir diferentes gases ou vapores através de 

um equipamento composto de sensores especiais à base de polímeros condutores e 

de um sistema de reconhecimento de padrões [Santos, 2000], [dos Santos, 1999], 

[Souza et al, 2001].  

No reconhecimento de padrões do nariz artificial, têm sido empregadas 

diversas técnicas de reconhecimento. Uma técnica que tem apresentado muitas 

vantagens no reconhecimento de padrões de odor [Craven et al, 1996] é 

representada pelas redes neurais artificiais. Essas redes possuem capacidade para 

tolerância a falhas, tolerância a ruídos. Seu uso após o treinamento é rápido 

[Gardner et al, 1990] e a computação é simples. Vários modelos de redes neurais 

para reconhecimento de padrões de odores têm sido utilizados, a exemplo do 

Multilayer Perceptron (MLP), Mapas de Kohonen, Hopfield. Existem ainda muitos 

modelos de redes neurais que não foram exaustivamente testados, a exemplo das 

redes neurais sem peso e as redes de função de base radial (RBF). 

A utilização de um nariz artificial, com uso de redes neurais, pode ser vista em 

diversas situações. Além de ser adequada para a detecção de gases, pois nem 

todos os gases derivados do petróleo, podem ser identificados por seres humanos, 

sendo necessária, portanto, a utilização de outras técnicas que não comprometam a 

qualidade de vida do homem e até a própria vida. O nariz artificial, afixado em locais 

estratégicos, pode detectar o início de vazamentos (antes que a concentração de 

gases chegue a níveis perceptíveis para os seres humanos), o que reduziria perdas 

e riscos de acidentes, permitindo seu controle em valores abaixo do patamar de 

segurança pré-estabelecido pelos técnicos das empresas.  

Várias versões desse nariz eletrônico foram desenvolvidas [Santos et al, 

2000], [Santos et al, 1999] e [Souza, 2000] e no presente, existe uma versão que 

nos permite trabalhar com a detecção e reconhecimento da presença de gases e 

vapores de substâncias encontradas no ambiente. 

Diante do exposto, nesta dissertação, são mostrados os resultados da análise 

dos sensores de aroma, obtidos com esse protótipo, que permite o monitoramento 
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da qualidade do meio ambiente. Fizemos uso das redes RBF e MLP para verificar 

como três grupos de sensores se comportam em relação ao desempenho no 

reconhecimento de padrões de odores. Considerando que os padrões de odores 

podem ser adquiridos na forma estática e dinâmica utilizamos esses classificadores 

para avaliar estas duas formas de aquisição, além de três técnicas de pré-

processamento. O modelo MLP foi adotado por ter sido estudado em diversos 

problemas de classificação de padrões e o modelo RBF por ter rapidez no 

treinamento, embora não tenha sido exaustivamente utilizado na classificação de 

padrões de odores.  

1.2 Objetivos do trabalho 

Diante do exposto, temos como principal objetivo nesta dissertação utilizar os 

classificadores RBF e MLP para analisar a qualidade dos sensores de polímeros 

condutores usados nos protótipos do nariz eletrônico desenvolvidos pelo grupo de 

pesquisa do nariz eletrônico. Neste sentido, os classificadores devem permitir: 

Detectar e reconhecer gases derivados do petróleo, como etano, metano, 

butano e propano;  

Detectar e reconhecer o monóxido de carbono, gás altamente tóxico da 

combustão do petróleo e seus derivados; 

Verificar a presença de contaminação na aguarrás e seus níveis de 

contaminação, quando houver.  

Cada vez que os sensores de polímeros condutores são submetidos a algum 

tipo de odor para aquisição do sinal, eles guardam alguma informação da aquisição 

anterior. Desta forma, o sinal sempre vem acompanhado de um ruído adicional. 

Como os dados foram submetidos aos sensores mais de uma vez, aplicamos três 

tipos de pré-processamento. Através do desempenho obtido pela rede, identificamos 

o melhor tipo de pré-processamento. 
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Os sinais de odores são obtidos tanto da forma estática, quanto da forma 

dinâmica. Foram feitos experimentos com a aquisição de dados na forma estática e 

na forma dinâmica e verificamos, através dos classificadores, como essas formas de 

aquisição interferem no desempenho das redes. 

1.3 Estrutura da dissertação 

Este trabalho foi dividido em seis capítulos.  

Neste capítulo 1, foram apresentados os tópicos: motivação, objetivos e  

estrutura da dissertação. 

No capítulo 2, são discutidas as abordagens das redes RBF e MLP, bem 

como seu treinamento, aprendizagem, arquitetura, desempenho e uma comparação 

entre RBF e MLP. 

No capítulo 3, é apresentado o reconhecimento de padrões de odores 

abordando as formas de aquisição e o pré-processamento dos dados. 

No capítulo 4, são apresentados os experimentos, mostrando o desempenho 

das redes RBF e MLP. 

No capítulo 5, são apresentados os resultados dos experimentos realizados. 

No capítulo 6, são listadas as contribuições, conclusões e as perspectivas 

futuras. 



Capítulo 2 - Redes RBF e Redes MLP 

2.1 Introdução 

As aplicações de Redes Neurais de Função Base Radial e as Redes 

Multilayer Perceptron estão entre as mais utilizadas. Seu emprego pode ser 

notado em aplicações do mundo real, a exemplo de tarefas como 

reconhecimento de voz [Renals,1989], [Ren,1992], diagnóstico médico 

[LowWebb,1990], localização e reconhecimento automático de alvos via radar 

[Webb, 1993], [SVCA, 1998], [CP, 1998], reconhecimento de caracteres 

manuscritos [Lee, 1991], [VFB, 1995],  reconhecimento de odores [Santos et al, 

2000] e [Yamazaki et al, 2001] e outros [Ando, 2002], [Ando, 2002a], 

[Lendasse, 2003], [MoraveJ, 2003], [González , 2003], [Cheung, 2003] e 

[Cheung, 2003a]. 

2.2 Redes RBF 

Uma Rede Neural é uma simulação de processo mental humano e é 

composta de neurônios ou nós e suas conexões, que podem ser classificadas 

como entradas e saídas em relação a cada neurônio individual, onde o nó ou 

neurônio corresponde à etapa que executa o processamento matemático. 

Dentre os vários modelos de Redes Neurais podemos destacar, dentre outros, 

as Redes de Função de Base Radial e Redes Multilayer Perceptron, inclusive 

objeto deste trabalho. 

Uma rede neural de função base radial é aquela onde a ativação de um 

nodo é a função da distância entre seus vetores de entrada e de peso. (Em 

geral, a função de ativação é aplicada ao produto escalar do vetor entrada e do 

vetor de peso), [Braga, 2001]. 
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 As redes de função base radial ou simplesmente RBF foram propostas 

por Broomhead e Lowe, em 1988.  

Uma RBF em sua forma mais básica é constituída por três camadas: 

camada de entrada, camada intermediária ou oculta e camada de saída, 

conforme mostra a figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Rede típica de uma camada intermediária 

A camada de entrada consiste de nós fontes que não computam 

nenhuma função, servem apenas como sensores que passam estímulos para a 

camada intermediária. 

Na segunda camada denominada de oculta, encontramos as funções de 

base radial. Estas funções fornecem uma resposta localizada para o padrão de 

entrada (funcionam como estímulos). Isto significa dizer que estas funções 

criam uma resposta bem diferente de zero somente quando o estímulo, ou 

seja, o padrão de entrada está dentro do espaço de entradas. É por isto que 

estas redes são, muitas vezes, referenciadas na literatura como redes de 

campos receptivos localizados (Hush, 1993). Estas redes podem ser utilizadas 

para tomar decisões ao determinar entre os centros existentes qual o mais 

semelhante com o vetor de entrada. 
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A camada de saída é constituída por nodos que formam uma 

combinação linear das funções de base radial, fornecendo a resposta da rede 

ao padrão de ativação aplicado à camada de entrada. 

Uma rede RBF realiza o mapeamento existente no conjunto de 

treinamento, através da equação abaixo: 

( ) ( ) oii

m

j

jji wxwxy +−=∑
=

µφ
1

                                                       (2.1) 

Onde: 

( )ixy  = saída real da rede 

jφ   = é a função de ativação ou função de base radial 

ow  = bias ou viés 

ix  = vetor de entrada 

µj = vetor centro 

||xi – µj || = geralmente é a distância euclidiana entre os vetores xi – µj 

Durante o projeto de uma RBF, além da definição do número de nodos 

da camada intermediária, é preciso ainda, definir cuidadosamente como cada 

nodo agrupa os padrões em classes, que são utilizadas posteriormente pelos 

nodos da camada de saída. 

Funções radiais são uma classe especial de funções cujo valor diminui 

ou aumenta em relação à distância de um ponto central. 

 Cada função de ativação necessita de um centro e de um parâmetro 

escalar. Ela é computada utilizando a distância entre o vetor de entrada xi e um 

vetor centro µj. Entre as diversas funções que podem ser utilizadas como 

função de ativação, podemos citar a função multiquadrática e função thin-plate-
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spline. A função de ativação mais comumente usada, dentre outras, é a função 

gaussiana, representada como: 








 −
−=

2

2

2σ
µ

φ
||||

exp)(
x

x                                                 (2.2) 

Onde: 

σ = controla a largura da função.  

2.3 Treinamento 

O treinamento das redes neurais RBF é denominado híbrido por 

envolver um estágio não-supervisionado e um estágio supervisionado. Na fase 

não-supervisionada, o número de funções radiais e seus parâmetros são 

determinados por métodos não-supervisionados. No segundo estágio na fase 

supervisionada, os pesos dos nodos são ajustados e podem ser determinados 

por métodos lineares. 

2.3.1 Primeiro estágio: fase não-supervisionada 

No treinamento não-supervisionado, são definidos os centros das 

funções base radial. Esses vetores-centros podem ser pré-determinados de 

algumas formas, conforme descrito a seguir: 

i) A partir do conjunto de treinamento, os centros são fixados sobre os 

vetores de entrada selecionados aleatoriamente. Esta abordagem assume que 

os padrões de treinamento são capazes de capturar as principais 

características do problema. Apesar da simplicidade desta técnica, ela exige 

um conjunto de treinamento grande para que se tenha uma amostra bem 

significativa do problema em estudo. 
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ii) Uma outra maneira consiste na utilização de técnicas baseadas em 

aprendizagem competitiva, como mapas de características, objetivando 

encontrar os pesos gradualmente com a apresentação repetitiva de padrões.  

iii) A terceira estratégia consiste em considerar um processo de 

aprendizado não-supervisionado, utilizando uma técnica de aglomeração ou 

agrupamento, na qual os centros são distribuídos.  Dentre as técnicas de 

aglomeração mais utilizadas, temos o algoritmo K-médias e os mapas auto-

organizáveis de Kohonen. 

Outro parâmetro definido nesta primeira fase é a largura das funções 

base radial. As larguras σ podem ser determinadas com valores constantes 

antes da aprendizagem, utilizando o método de gradiente descendente ou 

através de um processo heurístico. 

Existem várias heurísticas para determinação dessa largura e algumas 

delas usam um valor único de σ para todas as unidades intermediárias. Outras, 

no entanto, usam valores diferentes de σj para cada unidade intermediária j, 

conforme descrito logo a seguir: 

Heurística, usando um único valor de σ para todas as unidades 

intermediárias (Moody e Darken, 1989): 

σ = 
m

1
∑
−

m

j

j

próximo

1

)(µ  

Onde: 

)( j
próximoµ = É o centro mais próximo jµ  em termos de distância euclidiana 

 

Heurística, usando valores diferentes de σj para cada unidade 

intermediáriaj. 

A equação abaixo ilustra esta proposta: 



 

 11 

σj = α || µj – µi|| 

Onde: 

µj = centro mais próximo de µi 

α = constante, geralmente entre 1.0 e 1.5. 

Crossvalidation  

Este método é utilizado, especialmente, quando o número de padrões 

não é suficientemente grande e pode acontecer de padrões ficarem fora do 

conjunto de treinamento para criar o conjunto de validação. 

Para a utilização deste modelo, divide-se o conjunto de treinamento em 

n padrões separados. Em seguida, retira-se um subconjunto do conjunto n, 

tornando-o n-1 elementos, e faz-se o treinamento da rede. O teste para 

verificar o desempenho da rede é feito com o subconjunto excluído. Este 

desempenho é obtido através da estimativa do erro que é medido, tomando 

como base a média, através da equação a seguir: 

∑ =

n

i iE
n 1

1
                                (2.3) 

 

Este processo é repetido n vezes, utilizando sempre o conjunto excluído 

para o teste de desempenho da rede.  

Neste método, o melhor desempenho da rede é medido através do 

conjunto de treinamento e não utiliza conjunto de validação. A seleção da 

melhor rede não deve nunca ter por base o conjunto de teste, pois este deve 

ser usado uma única vez, para fazer a estimativa “imparcial” do erro sobre o 

modelo escolhido. 

Logo a seguir, mostramos um exemplo da aplicação desse método: 
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Seja S um conjunto de treinamento, o qual é subdividido em quatro 

partes, n=4, sendo S1, S2, S3 e S4. 

Agora serão feitos os quatro treinamentos e quatro testes, com as 

devidas combinações: 

No primeiro treinamento, faz-se S2S3S4, sendo, portanto, o erro, aqui 

chamado de E1, medido sobre o conjunto S1; 

No segundo treinamento, faz-se S1S3S4, sendo, portanto, o erro, aqui 

chamado de E2, medido sobre o conjunto S2; 

No terceiro treinamento, faz-se S1S2S4, sendo, portanto, o erro, aqui 

chamado de E3, medido sobre o conjunto S3; 

No quarto treinamento, faz-se S1S2S3, sendo, portanto, o erro, aqui 

chamado de E4, medido sobre o conjunto S4. 

Hold out 

Para a utilização deste método, divide-se o conjunto total de padrões 

disponíveis, em três subconjuntos de padrões: conjunto de treinamento, 

conjunto de validação e conjunto de teste. Para este trabalho, foram adotados 

os percentuais de 50% dos padrões para o conjunto de treinamento e 25% do 

restante para o conjunto de validação e 25% para o conjunto de teste.  

Após o treinamento, validação e teste, aceitar como a melhor topologia, 

aquela que apresentar melhor generalização e melhor desempenho sobre o 

conjunto de padrões novos não utilizados no treinamento. 

De posse do número de aglomerados, adquiridos através dos métodos 

citados acima, partimos para a equação mostrada logo a seguir: 

∑
∈

=
jsxij

j xi
n

1
µ                                             (2.4) 
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Onde: 

µj = número de vetores de entrada que pertencem ao aglomerado Sj. 

Inicialmente são escolhidos aleatoriamente K vetores de entrada para 

serem os centros de K grupos de padrões. Os outros vetores de entrada são 

atribuídos ao grupo que tiver o centro mais próximo. Após esta fase, os centros 

são recalculados para que este seja o vetor médio do seu grupo. Novamente 

os vetores de entrada são apresentados e associados ao centro mais próximo. 

Este processo de redefinição dos centros e dos vetores associados a cada 

centro é repetido até os centros atingirem uma situação aceitável.  Podemos 

visualizar logo a seguir, o algoritmo. 

1. Associar os primeiros K vetores de entrada aos K centros 

2. Para cada novo vetor de entrada faça 

    2.1 Associá-lo ao grupo mais próximo 

3. Calcular as novas posições dos centros 

4. Repetir 

    4.1 Para cada vetor de entrada faça 

          4.1.1 Calcular a distância para todos os centros 

          4.1.2 Se o vetor não pertence ao grupo mais próximo 

                   Então trocar o seu grupo pelo o grupo mais próximo 

           Recalcular o centro do grupo que perdeu o vetor e do         

grupo que ganhou o vetor 

5. Até convergir.    
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Os mapas auto-organizáveis de Kohonen 

Os mapas auto-organizáveis de Kohonen também conhecidos como 

SOM (Self-Organizing Map) são algoritmos de aprendizado não-supervisionado 

para treinamento de redes neurais.  

Os problemas de reconhecimento de padrões utilizam estes modelos 

auto-organizáveis graças à redundância em seus dados de entrada, pois 

padrões que compartilham características comuns devem ser agrupados com 

cada grupo de padrões, onde ele representa apenas uma classe. Porém, uma 

classe pode ser representada por mais de um agrupamento, pois, caso 

contrário, não havendo essa redundância, não há condições de se encontrarem 

padrões ou características nos padrões.  

 2.3.2 Segundo estágio: fase supervisionada 

No segundo estágio, o treinamento supervisionado só é possível após a 

definição dos centros e larguras. Neste estágio, a rede faz uso de exemplos 

com entrada e saída desejada, fornecida por um professor. O par entrada-

saída pode ser representado por {(xi,  ti); i = 1.p}, onde xi  é denominado vetor 

de entrada e ti  é a saída desejada. O par (xi, ti) é denominado de padrão ou 

exemplo.  

Esta é a fase em que a camada intermediária da rede RBF transforma 

um conjunto de exemplos não linearmente separável em um conjunto 

linearmente separável, facilitando o processamento realizado pela camada de 

saída. Esses pesos wj da camada de saída podem ser ajustados através de 

vários métodos. Dentre eles, estão: a regra delta [WH, 1960], ou por um 

método direto de manipulação de matrizes como o pseudo-inverse-method 

[Haykin, 1994] e [Vasconcelos, 1995]. 
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2.4 Medindo o desempenho de uma rede neural 

Existem vários métodos utilizados para medição do desempenho de 

uma rede neural. Entre estes métodos citamos as funções de erro, [Lacerda, 

1998]: 

• soma dos erros quadráticos  - SSE; 

• erro quadrático médio  - MSE;  

• erro relativo médio - MRE; 

• raiz do erro quadrático médio - RMS; 

• raiz do erro quadrático médio normalizado - RMS normalizado. 

Além dessas funções de erro, citamos dois métodos para avaliação do 

desempenho de uma rede neural: 

A regra Winner-takes-all – quer dizer que o vencedor leva todas. Este 

método informa que a saída da unidade que tiver maior ativação irá designar a 

classe a que pertence, ou seja, considera como vencedora a classe 

correspondente ao maior valor (agregado) de saída. 

A Regra 402040 – constante no proben I, interpreta os resultados das 

saídas como zero, para todas as unidades que tiverem saída menor que 0,4. 

Para aquelas unidades que obtiverem um resultado maior do que 0,6 será 

interpretado o resultado da saída como 1 e as unidades que obtiverem saídas 

maiores que 0,4 e menores que 0,6 a rede neural não classifica. 

2.5 Redes multilayer perceptron 

A rede Multilayer Perceptron – MLP [Haykin, 00] foi concebida para 

resolver problemas mais complexos, os quais não poderiam ser resolvidos pelo 

perceptron de camada única. 
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A arquitetura dessa rede é tipicamente organizada em camadas com 

unidades que podem estar conectadas com as unidades da camada seguinte. 

Geralmente elas são classificadas em: camada de entrada, na qual os padrões 

são apresentados à rede; camadas intermediárias, também chamadas de 

escondidas ou ocultas, em que é feita a maior parte do processamento e 

camada de saída, na qual o resultado final é concluído e apresentado. 

Diversas funções de ativação têm sido propostas para redes 

multicamadas. A função de ativação mais utilizada é sigmoidal logística, cuja 

orientação é determinada pela direção do vetor de pesos w. 

O algoritmo de treinamento backpropagation [Rumelhort, 1986] foi 

desenvolvido por Rumelhant, Hilton e Williams em 1980. É um algoritmo 

supervisionado que utiliza pares (entrada, saída desejada) para, por meio de 

um mecanismo de correção de erro, ajustar os pesos da rede. 

Durante o treinamento com o algoritmo backpropagation, a rede opera 

em uma seqüência de dois passos. Primeiro, um padrão é apresentado à 

camada de entrada da rede. A atividade resultante propaga-se através da rede, 

camada por camada, até que a resposta seja produzida pela camada de saída, 

denominando de fase de propagação. No segundo passo, a saída obtida é 

comparada à saída desejada. Se esta não estiver correta, o erro é calculado e 

propagado a partir da camada de saída até a camada de entrada, e os pesos 

das conexões das unidades das camadas internas vão sendo modificados 

conforme o erro é retropropagado, esta é denominada de fase de 

retropropagação.  

O treinamento das redes MLP com backpropagation pode demandar 

muitos passos no conjunto de treinamento, resultando um tempo de 

treinamento consideravelmente longo. Se for encontrado um mínimo local, o 

erro do conjunto de treinamento pára de diminuir e estaciona em um valor 

maior que o aceitável. Uma maneira de aumentar a taxa de aprendizado sem 

levar à oscilação é modificar a regra delta generalizada para incluir o termo 

momentum, uma constante que determina o efeito das mudanças passadas 

dos pesos na direção atual do movimento no espaço dos pesos. 
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Depois que a rede estiver treinada e o erro estiver dentro de uma 

margem aceitável, ela poderá ser utilizada como uma ferramenta para trabalhar 

com novos padrões. Para isto, a rede deverá ser utilizada apenas na fase de 

propagação. Ou seja, novas entradas apresentadas à camada de entrada, são 

processadas nas camadas intermediárias e os resultados apresentados na 

camada de saída, como no treinamento, mas sem a retropropagação do erro. 

2.6 Comparação de uma rede RBF típica com uma rede 

MLP convencional 

As redes de funções de base radial (RBF) e as redes Multilayer 

Perceptrons (MLP) possuem várias semelhanças, como alimentação das 

camadas além de serem aproximadoras universais. Entretanto, possuem 

algumas diferenças, como podemos citar [Braga, 2000]: 

Uma rede MLP pode ter uma ou mais camadas intermediárias e uma 

RBF geralmente possui apenas uma camada intermediária; 

Numa rede MLP, os nodos das camadas intermediárias e de saída têm 

funções semelhantes enquanto que numa rede RBF, os nodos das camadas 

intermediárias têm funções diferentes dos nodos da camada de saída; 

Numa rede MLP a entrada da função de ativação é o produto interno dos 

vetores de entrada e de pesos, e numa rede RBF, a entrada da função de 

ativação é a distância euclidiana entre os vetores de entrada e de pesos; 

Uma rede MLP separa padrões de entrada com hiperplanos e uma rede 

RBF separa padrões de entrada com hiperelipsóides; 

A rede MLP é melhor em problemas complexos e a rede RBF é melhor 

em problemas bem-definidos; 
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A rede MLP constrói aproximadores globais para mapeamento entrada-

saída e a rede RBF constroi aproximadores locais para mapeamento entrada-

saída. 

 

2.7 Conclusão 

Neste capítulo, apresentamos um tipo de rede neural conhecida como 

RBF, destacando-se sua estrutura, alguns parâmetros como a largura, os 

centros e os pesos. Apresentamos ainda alguns algoritmos usados para 

realização de treinamento híbrido, e mapas auto-organizáveis de Kohonen. 

Falamos rapidamente sobre o MLP e fizemos uma comparação das 

redes RBF com as redes MLP. 

No próximo capítulo, trataremos o reconhecimento de padrões, 

enfatizando as técnicas de pré-processamento, bem como, as formas de 

aquisição dos dados. 



Capítulo 3 - Reconhecimento de sinais 

de aroma 

3.1 Introdução 

Os sinais de odores dispostos na natureza têm sido detectados, não 

somente através de sensores naturais presentes nos animais e plantas, como 

também, através de sensores artificiais construídos pelo homem. As aplicações 

desses sensores artificiais são diversas, a exemplo dos narizes eletrônicos.  

3.2 Sistema de Reconhecimento de padrões 

Reconhecimento de padrões é a ciência que consiste da descrição ou 

classificação de medidas [Schalkoff, 1992]. É utilizado para classificação de 

elementos, dentre um conjunto de dados baseado em suas características. A 

classificação de padrões significa que o sistema, a partir de determinada 

entrada, deve ser capaz de fazer sua análise fornecendo como resposta a 

classe a que pertencem os dados observados. 

Os dados observados em narizes eletrônicos são adquiridos a partir dos 

sinais gerados por um conjunto de sensores. Nesse conjunto de sensores, 

cada sensor, individualmente, produz um sinal dependente do tempo, conforme 

Gráfico 3.1. 
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Gráfico 3.1: Sinais gerados por um conjunto de sensores 

A resposta de cada sensor depende de alguns fatores como as 

condições de transporte do odor da origem até os sensores; a natureza do odor 

que pode ser percebido; o tipo ou a concentração; a cinética da reação entre o 

odor e o material ativo do sensor; como o odor se difunde no material ativo; a 

estrutura física, porosidade ou constantes térmicas do material sensor; a 

natureza do substrato que serve de suporte ao material ativo; a temperatura, 

umidade ou pressão do material ativo, ou seja, as condições do ambiente 

[Gardner e Bartlett, 1994]. 

A seguir apresentamos uma tabela para identificação dos sensores 

utilizados neste trabalho. 
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Dopante Nome 

TEATFB Tetraetilamonio-tetrafluorborato 

OSA Octil- sulfonato de sódio 

NBS Ácido nitrobenzeno sulfônico 

ASA Antraquinona sulfonato de sódio 

PTSA Ácido p-toluenosulfônico 

CAS Ácido Canforsulfônico 

PER Perclorato de lítio 

MEAS Octil- sulfonato de sódio 

DBS Dodecilbenzoato de sódio 

OSA2 Octil- sulfonato de sódio 

Etas Etanosulfonato de sódio 

Prop Propanosulfonato de sódio 

Peãs Pentanosulfonato de sódio 

Hexas Hexanosulfonato de sódio 

Heptas Heptanosulfonato de sódio 

HBS Hidróxi-benzenosulfonato de sódio 

CBS Cloro-benzenosulfonato de sódio 

Tabela 3.1: Identificação dos sensores 

Um sensor, individualmente, pode gerar um valor diferente para cada 

substância, ou seja, para cada sensor existe um valor diferente para cada odor. 

Por exemplo, na tabela 3.2 pode-se observar que para as substâncias metano, 

etano, propano, butano e monóxido de carbono todos os valores obtidos para 

os sensores são diferentes. 

Substância/Sensor PER CAS  NBS PTSA  ASA OSA DBS OSA2  

Metano 0,737 0,383 1,098 -4,626 0,435 1,661 3,005 -1,293 

Etano 0,034 0,388 0,577 -1,906 0,395 1,027 0,367 0,101 

Propano 1,251 0,557 0,746 0,131 0,550 1,204 1,358 0,052 

Butano 0,7156 0,4084 0,5214 0,0686 0,4751 0,974 0,7212 0,0126 

Monóxido de Carbono 0,711 0,818 1,321 0,304 0,924 2,070 1,508 0,243 

Tabela 3.2: Valores diferentes para cada substância 

No entanto, existem sensores diferentes que produzem valores idênticos 

para odores da mesma substância. Na tabela 3.3, podemos observar que os 

valores obtidos dos sensores NBS e PTSA, para a aguarrás, são idênticos, ou 

seja, 0,80.  
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Substância/Sensor PER CAS  NBS PTSA  ASA OSA DBS OSA2  

Aguarrás-Band 0,44 0,85 0,80 0,80 0,57 0,06 0,39 0,42 

Tabela 3.3: Valores iguais para sensores diferentes do mesmo odor 

 

Gráfico 3.2: Valores idênticos nos sensores NBS e PTSA  

Embora se possam adquirir valores idênticos para sensores diferentes, 

como citado anteriormente, também podemos encontrar valores iguais para 

substâncias diferentes, a exemplo do valor de 0,88 no sensor PER, tanto para 

a aguarrás quanto para diesel, conforme tabela 3.4 e Gráfico 3.3. 

Substância/Sensor PER CAS  NBS PTSA ASA OSA DBS OSA2  

Aguarrás-Band 0,88 0,45 1,20 1,20 0,17 0,06 0,29 0,22 

Diesel-TQ_CIREF 0,88 0,27 0,14 0,15 0,29 0,10 0,70 0,30 

Tabela 3.4: Valores iguais para o mesmo sensor, porém substâncias diferentes 

Diante do exposto, podemos afirmar que o padrão de cada substância é 

determinado pelo conjunto de sensores.  
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Gráfico 3.3: Valores idênticos nos sensores NBS e PTSA para a aguarrás 

A figura 3.4, representada pelo gráfico polar, com marcadores a cada 

ponto de dados, são apresentados dois formatos diferentes para os dois 

padrões de odores. A utilização da visualização do tipo gráfico polar no nariz 

artificial permite que os dados dos sensores sejam desenhados em ângulos 

igualmente espaçados. A magnitude de cada sensor é medida radialmente do 

centro para o ângulo apropriado e esses pontos são conectados ou agrupados, 

para produzir o gráfico polar. Essa forma de mostrar a leitura do sensor torna 

fácil avaliar a similaridade entre diferentes conjuntos de medidas.  

 

 

 

 

 

Gráfico 3.4(Esquerda) e Gráfico 3.5 (Direita): Gráficos polares dos padrões de 
amostras da aguarrás pura e da contaminada 
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3.3 Fases do Reconhecimento de Padrão 

O sistema de reconhecimento de padrões abrange as fases de aquisição 

de dados, pré-processamento, extração de características, classificação e 

decisão.  

3.3.1 Aquisição de dados 

A aquisição dos dados constitui a primeira etapa do sistema de 

reconhecimento de padrões. No nariz eletrônico, a aquisição de dados é feita a 

partir dos sinais obtidos pelos sensores em contato com alguma substância 

odorífera. No gráfico 3.5, podemos observar uma curva obtida por esses 

sensores. No eixo x, é apresentado o tempo em que a substância é obtida e no 

eixo y podem ser observados os valores da resistência.  
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Gráfico 3.5: Sinais produzidos pelos sensores para o metano 

Neste trabalho, a aquisição de dados foi realizada por um circuito 

especialmente desenvolvido para a medida da resistência elétrica dos sensores 

ao longo do tempo, controlado por um computador com um programa também 

especialmente desenvolvido em uma linguagem específica para automação. O 

software de aquisição foi elaborado para o sistema de testes com gases 

derivados do petróleo. O sistema é composto: por uma central de cilindros de 
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gases, um painel de controle de fluxo e de mistura para os seis tipos de gases, 

apresentado na figuras 3.1, por um painel de controle de pressão para injeção 

de fluxo e por componentes de vidraria química onde ficam instalados os 

sensores de aroma.  

 

Figura 3.1: Central de gases (à esquerda) e câmara de testes (à direita) 

Foram testados cinco gases nessa central: etano, metano, butano, 

propano e monóxido de carbono. Além desses gases, o nitrogênio foi utilizado 

como um gás de referência (neutro). Ligado aos sensores, fica todo o sistema 

de aquisição automática de dados. O controle dos gases nos permite alterar, 

qualitativamente, pressão, fluxo e mistura dos gases na câmara de testes, onde 

se localizam os sensores. O painel de controle de injeção de gás, a câmara de 

sensores em vidro e teflon e a parte eletrônica de aquisição de dados com o 

computador podem ser visualizados na figura 3.2. 

 

Figura 3.2: Sistema de aquisição 
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O procedimento de aquisição dos dados foi o mesmo utilizado para 

todas as substâncias, conforme descrito em seqüência a seguir: 

Aquisição da linha de base – injetou-se o nitrogênio como um gás neutro 

para servir de referência no sinal dos sensores; 

Aquisição de sinal dos sensores – os sensores foram expostos aos 

gases e os sinais foram adquiridos; 

Sessão de purga – injetou-se nitrogênio com fluxo mais alto que o 

utilizado nas outras etapas, com o objetivo de limpar os sensores para 

recuperar seu nível de sinal para valores próximos aos de sinal de referência. 

3.3.2 Pré-processamento  

É através do pré-processamento dos dados que se pode determinar a 

qualidade dos mesmos e a confiabilidade é imprescindível para que sejam 

obtidos resultados seguros. Para que isto aconteça é de suma importância um 

bom entendimento dos dados. Esse entendimento sobre o conjunto dos dados, 

muitas vezes, é intuitivo e uma boa visualização é útil (visualização visível a 

olhos nus), especialmente quando se trata de uma grande quantidade de 

dados, podendo inclusive, tornar-se imprescindível. 

Os padrões de odores apresentam diversas características, a exemplo 

de algumas descritas na seção 3.2, além da questão da reprodutibilidade dos 

sensores. Nesse sentido, o uso de alguns tipos de visualização na amostragem 

de padrões de odores, muitas vezes, torna mais fácil a sua compreensão.  

Existem várias formas de visualização, a exemplo do dendrograma e do 

gráfico polar. A escolha do tipo de visualização está relacionada com o 

problema trabalhado. 

O gráfico polar 3.6 mostra uma visualização dos dados do arranjo de 8 

sensores para a aguarrás.  
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Gráfico 3.6: Visualização gráfica da aguarrás 

O dendrograma ou árvore hierárquica é uma medida gráfica que 

permite uma mostra de dados que visam encontrar agrupamentos naturais. No 

contexto da discriminação de odor, ele pode ser usado para encontrar 

odorantes que produzem respostas similares pelo nariz eletrônico. Em um nariz 

eletrônico contendo n sensores, cada conjunto de dados do nariz pode ser 

representado como um ponto no espaço n dimensional. Se pontos de dados 

individuais são pensados como expansão com a mesma taxa, então o 

dendrograma mostra as ordens nas quais esses pontos de expansão juntam-se 

para formar grandes grupamentos. 

O dendrograma mostra a ordem na qual cada ponto é agrupado e os 

valores no eixo da distância onde eles são ligados. Na figura 3.9, o butano e o 

propano formam juntos um agrupamento, que, por sua vez, se liga ao CO 

(monóxido de carbono). Portanto, cada grupo se liga com outro com a mesma 

distância entre eles. 
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Figura 3.3: Visualização por dendrograma 

Com o uso da visualização, podemos identificar alguns tipos de 

problemas e propor soluções para assim melhorar a qualidade dos dados. Dois 

problemas muito comuns encontrados nas bases são dados faltosos e dados 

com erros. 

O problema da falta de dados pode ocorrer em função de diversos 

motivos. Muitas vezes ocorre até mesmo no momento da aquisição. Uma forma 

de resolver esse problema é excluindo a linha ou a coluna correspondente. 

Este tipo de solução, muitas vezes, não é adequado, principalmente quando a 

base de dados é pequena. Normalmente este tipo de problema é resolvido com 

o pesquisador através de sua experiência, com o auxílio de ferramentas de 

visualização de dados. 

 Dados com erros podem ser identificados quando existe um ponto com 

valores fora do contexto do problema. Um dos tipos de erros mais conhecidos é 

o erro humano, como, por exemplo, o valor de um dado de odor ser inferior ao 

valor de referência. Porém, esse tipo de erro deve ser corrigido se o analista se 

encontra de posse de um valor correto, caso contrário, deve ser excluído dos 

dados. 

Após a visualização dos dados alguns métodos de pré-processamento 

são aplicados aos dados. Na Tabela 3.5, listamos alguns métodos de pré-
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processamento do sinal do sensor que têm sido relatados para diferentes tipos 

de sensores de odor.  

Método Fórmula 

Generalizada 

Tipo de Sensor Fórmula Específica Referência 

Diferença xij = (ys – y0) Superfície de onda 
acústica 

xij = (fs – f0) Ohnishi et al. 1992 

Diferença xij = (ys – y0) Superfície de onda 
acústica 

xij = (fs – f0) Hierlemann et al. 1995 

Diferença xij = (ys – y0) Metal-Óxido resistor xij = (Rs – R0) Hoffheins 1989 

Diferença xij = (ys – y0) Metal-Óxido resistor xij = (Gs – G0) Jones 1987 

Relativo xij = (ys / y0) Metal-Óxido resistor xij = (Rs – R0) Takahata 1988 

Relativo xij = (ys / y0) Polímero resistor xij = (Rs – R0) Ihokura e Watson 
1994 

Mudança 
Fracional 

xij = (ys - y0)/ y0 Polímero resistor xij = (Rs – R0)/ R0 Persuad et al. 1990 

Mudança 
Fracional 

xij = (ys - y0)/ y0 Metal-Óxido resistor xij = (Gs – G0)/ G0 Gardner 1991 

Parâmetro 
Log 

xij =ln (ys / y0) Metal-Óxido resistor xij = ln(Rs / R0) Abe et al. 1987 

Tabela 3.5: Alguns modelos e fórmulas de pré-processamentos 

A seguir descrevemos brevemente esses métodos de pré-

processamento citados na tabela 3.5: 

 

I – Método da Diferença 

O parâmetro de pré-processamento deve ser escolhido no sentido de 

otimizar aquele tipo específico de sensor de odor. Por exemplo, se existe um 

erro aditivo na linha de base yo e um outro idêntico na resposta do estado 

estacionário ys, então o método da diferença eliminará o erro aditivo por 

subtração da linha de base do sinal do estado estacionário, conforme equação 

abaixo. 

x ij  = (ys + εi) – (yo + εi) =  ys – yo                     (3.1) 
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Entretanto, as diferenças entre sinais podem ser função da própria 

interferência de entrada; por exemplo, a linha de base e a resposta do estado 

estacionário podem ter funções (dependências) diferentes da temperatura e da 

umidade. 

II – Método Relativo 

No caso de um tipo de erro multiplicativo ao invés de aditivo, é melhor 

pegar a razão da resposta do estado estacionário para a linha de base, tal que 

os erros se cancelam: 
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ε
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        (3.2) 

Este parâmetro relativo é muitas vezes usado para definir o 

desempenho de um sensor de gás resistivo de óxido metálico, em razão de 

cada um deles possuírem uma alta sensibilidade à concentração: 

,. r

js kcRR −≈  e então r

j

s

s

ij ck
R

R
x −≈= .   ,                (3.3) 

onde, k e o expoente  r  são constantes, e qualquer erro multiplicativo 

comum para a linha de base R0 e a resposta do estado estacionário Rs é 

removido. Fabricantes comumente se referem à resposta do estado 

estacionário comparando com a linha de base em um gás específico, exemplo 

100 ppm de monóxido de carbono, e não ao ar, devido aos sensores 

semicondutores de gás serem mais sensíveis no ar à presença de qualquer 

traço de gases e então exibir uma estabilidade pobre da linha de base. 

III – Método da Mudança Fracional 

O modelo de resistência dado na equação (3.4) tem suas limitações, 

primeiro devido ao fato de os sensores de gás terem uma resistência de linha 

de base finita no ar. Segundo, quando sensores de gás de óxido semicondutor 
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são usados como sensores de odor, a faixa de concentração é usualmente 

bem restrita e nós estamos interessados na discriminação entre a resposta 

para pequena mudança na concentração do odor. Ao invés disto, tem sido 

mostrado que a mudança fracional na condutância é um parâmetro apropriado 

para se escolher um sensor resistivo de óxido metálico tipo n, baseado nos 

seus mecanismos de reação [Gardner, 1991]. O parâmetro não é apenas 

proporcional ao termo de concentração do odor, porém mais linearmente 

dependente, em termos de condutância, Gs    = 1/Rs e Go = 1/R,  temos, 

min

minmax

ij

ijij

ij
x

xx
r

−
=        ;rjij

s ck
G

GG
≈

−
=

0

0
ijx                 (3.4) 

onde kij é definido pela razão entre duas taxas de reação química, então a 

dependência multiplicativa com a temperatura é reduzida de acordo com suas 

energias de ativação relativas. O valor do expoente r é, na prática, determinado 

pelo óxido, sua temperatura de operação, e o tipo de odor – mas é, tipicamente 

0,8. Também tem sido mostrado que o parâmetro de mudança fracional da 

condutância melhora o desempenho das técnicas de quimiometria e de redes 

neurais em dados experimentais de nariz eletrônico [Gardner, 1991] e 

[Gardner, et al, 1992] e tem sido adotada por um certo número de 

pesquisadores. 

Tem sido relatado que a mudança fracional da resistência é um bom 

parâmetro do sensor a se adotar para um sensor resistivo de óxido 

semicondutor tipo p. 

Os parâmetros de mudança relativa e fracional são uns dos mais 

comumente usados para sensores de odor. As razões são: primeiro, os 

parâmetros são ambos adimensionais e fáceis de calcular, e segundo, porque 

não existe, no presente, um modelo analítico exato de sensores.  

Alguns trabalhos básicos têm discutido recentemente o modelo de 

difusão e reação de odores simples em sensores resistivos de polímeros 
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condutores [Bartlett e Gardner, 1996] e [Gardner et al. 1995]. O modelo prediz 

a resposta transiente nos casos em que o processo é limitado pela taxa de 

reação, taxa de difusão ou uma combinação das duas. É altamente necessário 

que se linearize a saída do sensor para que seja possível usar técnicas 

potentes lineares de reconhecimento de padrões.  

Comportamento linear tem sido observado para dispositivos BAW com 

polímero [Hierlemann et al. 1995], dispositivos SAW com lipídio [Okahata et 

al.1990], e em baixas concentrações para sensores resistivos de polímeros 

condutores. Entretanto, quando restrito às pequenas mudanças na 

concentração de odor uma aproximação linear pode ser utilizada no lugar de 

uma não linear. Esse é, muitas vezes, o caso para aplicação de sensores de 

odor onde queremos detectar pequenas mudanças na resposta, por exemplo, 

entre duas grandes marcas de cervejas, diferindo apenas por uns poucos ppm 

de um de seus componentes. 

IV – Método Logarítmico 

Nos casos em que grandes variações na concentração ocorrem, pode 

ser útil empregar um parâmetro do tipo logarítmico do sinal do sensor. Por 

exemplo, o logarítmico da resistência relativa tem a vantagem de linearizar a 

saída do sensor, e tornar a saída do sensor, além de tomar o valor zero na 

ausência de uma entrada de odor a partir da equação (3.5): 

j

o

s

ij crk
R

R
x logloglog −==          (3.5) 

A tomada do logaritmo como parâmetro de pré-processamento para o 

sinal do sensor foi útil na análise da saída de um arranjo de sensores resistivos 

de óxido metálico frente a uma mistura de gases devido à faixa na 

concentração de gases foi considerável [Avel et al. 1987] e [Moore et al. 1993]. 
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3.3.3 Extração de características 

Nessa fase, a seleção de características deve ser medida 

separadamente para cada domínio do problema. Quando as características são 

extraídas, evita redundância. Várias técnicas podem ser usadas, como por 

exemplo, uma técnica estatística conhecida como Análise de componentes 

principais, na qual as características menos significativas são retiradas da base 

de dados. 

Em relação à rede neural, o seu bom desempenho está diretamente 

relacionado com a escolha das características que irão certamente representar 

o objeto em estudo. Para Lippmann “uma boa performance de classificação 

requer seleção de características efetivas e também seleção de um 

classificador que possa fazer uso destas características com dados de 

treinamento, memória e poder computacional limitado”.  

3.3.4 Classificação e decisão 

Na tarefa de classificação, o objetivo é atribuir padrões de entrada para 

uma classe, dentre um número finito P de classes. Esses padrões de entrada 

podem assumir valores dinâmicos ou estáticos, sendo os valores estáticos 

mais comuns. Esses padrões de entrada consistem de vetores de entrada x 

contendo N elementos ou números reais de valores contínuos dotados por x1, 

x2, xN. Nesta pesquisa, os padrões de entrada representam odores de 

substâncias expostas ao ambiente, sendo cada odor representante de uma 

classe. Para Lippmann, os “padrões de entrada podem ser vistos como pontos 

em um espaço multidimensional, definido pelas medidas das características de 

entrada. O propósito de um classificador de padrões é a partição deste espaço 

multidimensional em regiões de decisão que indiquem quais das classes a 

entrada pertence”.  
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Após a extração de características, temos as etapas de treinamento e de 

teste. No treinamento, são necessários uma quantidade limitada de dados e um 

conhecimento a priori do problema para se fazer os ajustes nos parâmetros da 

rede neural. Durante a fase de teste, a rede neural projetada é avaliada com os 

dados de teste para prover uma decisão de classificação para cada padrão de 

entrada. Estes dados de teste não devem ser utilizados para modificar os 

parâmetros durante o treinamento da rede, pois isto poderia produzir uma 

estimativa otimista da taxa de erro real. Estes dados de teste só devem ser 

utilizados para testar a capacidade de generalização da rede que é definida 

através da taxa de erro em padrões nunca vistos pela mesma. 

A decisão é a etapa final. Nessa fase, os dados são analisados e 

interpretados, visando mostrar o desempenho da rede.  

3.4 Conclusão 

Neste capítulo, mostramos algumas características apresentadas pelos 

sensores de polímeros condutores que interferem no desempenho das redes 

neurais. 

Apresentamos também as etapas do reconhecimento de padrão. Na 

etapa de aquisição de dados, mostramos o sistema de aquisição utilizado no 

nariz artificial. Demos uma ênfase maior na fase de pré-processamento, 

destacando as formas de visualização de dados, os modelos de pré-

processamento da diferença, relativo, mudança fracional e logarítmico e as 

técnicas de normalização do sensor e auto escalonamento. Por fim, 

comentamos brevemente sobre as fases de extração de características, 

classificação e decisão. 



Capítulo 4 - Experimentos realizados 

com as redes MLP e RBF 

4.1 Introdução 

Neste capítulo mostramos a descrição dos experimentos realizados com 

os gases butano, etano, propano, metano e monóxido de carbono, bem como a 

aguarrás, refino do petróleo. 

As análises dos sensores foram feitas a partir dos experimentos 

realizados com os modelos de redes neurais MLP e o RBF, abordando: grupo 

de sensores diferentes, técnicas de pré-processamento, sistemas de aquisição 

dinâmica e estática e identificação de diferentes níveis de contaminação da 

aguarrás. 

4.2 Descrição do Problema 

A questão ambiental vem recebendo hoje um destaque em âmbito 

mundial e a poluição está muito relacionada com essa questão. Um grande 

agente que contribui para a poluição é o petróleo, pois dentre os maiores 

poluidores da atmosfera estão os gases tóxicos liberados pela combustão do 

petróleo e seus derivados. Quando ocorre a queima da gasolina e do óleo 

diesel esses são então liberados para a atmosfera sob a forma de gases, como 

o dióxido de carbono, dióxido de enxofre e monóxido de carbono.  

Nesta dissertação tratamos com alguns desses gases, a exemplo do 

monóxido de carbono, etano, butano, propano e metano. Além desses gases 

citados, trabalhamos ainda com a aguarrás, um solvente aromático baseado 

em derivados do petróleo e que pode também ser originado de resinas 

vegetais. Logo a seguir, falamos sobre os gases e sobre a aguarrás. 
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4.2.1 Gases 

O metano é um gás, incolor, inodoro, não tóxico e inflamável. É 

constituído de um átomo central único de carbono, envolto em quatro átomos 

de hidrogênio. Tem como fórmula química CH4. Veja figura 4.1. 

 

Figura 4.1: Representação molecular do metano. 

O etano é um gás incolor, inodoro e asfixiante, constituído de 2 átomos 

de carbono e 6 átomos de hidrogênio, conforme figura 4.2. Sua fórmula é C2H6. 

Na combustão do etano, a parte que não é queimada é convertida em etileno. 

 

Figura 4.2: Representação molecular do etano. 

O butano é um gás incolor e inflamável e, em doses elevadas, pode ser 

narcótico. Sua fórmula é C4H10, conforme visualizada na figura 4.3. 

 

Figura 4.3: Representação molecular do butano 

O propano e o butano são usados como gás liqüefeito de Petróleo - 

GLP. Sua combustão completa é semelhante a do metano, sendo seus 
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produtos finais o dióxido de carbono e a água. A fórmula do propano é C3H8. 

Veja na figura 4.4 sua representação molecular. 

 

Figura 4.4: Representação molecular do propano 

 

O Monóxido de Carbono é um gás incolor, inodoro, altamente tóxico, se 

inalado, e inflamável. É constituído de um átomo de carbono e um átomo de 

oxigênio. Tem como fórmula química CO. Se inalado pode provocar vertigem, 

enxaqueca, náusea, inconsciência e fraqueza, pois a substância pode afetar o 

sangue, sistema cardiovascular e sistema nervoso central. Exposição a níveis 

altos pode resultar inconsciência e morte. 

 

4.2.2 Aguarrás 

A aguarrás, apresentada por um frasco da substância na figura 4.5, é 

um derivado líquido e volátil do petróleo, considerada como substância 

complexa devido ao número de diferentes moléculas em sua constituição. É 

utilizada para diluir tintas a óleo, esmaltes sintéticos, vernizes e complementos 

à base de resina alqüídica. Não contém benzeno, álcool ou querosene. 
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Figura 4.5: Frasco de aguarrás 

 A aguarrás, um refino do petróleo, apresenta odores diferentes se 

destilada em refinarias diferentes. Esta afirmação é feita a partir de 

observadores que fazem uso da aguarrás de uma determinada refinaria. Eles 

fizeram esta afirmação por notarem pequenas variações na aguarrás e afirmam 

que os diferentes tipos apresentam diferentes odores.  

Recebemos no total 11 amostras de aguarrás contendo amostras de 

referência e amostras com diferentes níveis de contaminação, conforme 

visualização na tabela 4.1. 

Amostra Tipo Nível de 
contaminação 

Referência ---  

Bandeirantes Odor Forte ---- 

Referência ---- 

100 ppm 

500 ppm 

Nafta 
craqueada 

1000 ppm 

100 ppm 

500 ppm 

Nafta de coque 

1000 ppm 

Oleo diesel ---- 

 

 

 

 

Cera inglesa 

 

 

 

TQB46 ---- 

Tabela 4.1: Amostras de aguarrás 
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4.3 Análise do problema 

Os sinais produzidos no nariz artificial são obtidos a partir de um grupo 

de sensores. Todos esses sensores foram preparados pela polimerização in 

situ do pirrol em substrato de vidro condutor (ITO – Óxido de Índio e Estanho – 

Indium TinOxide) [Souza, 2003] e apresentam características que devem ser 

analisadas sob diversas formas. Uma primeira característica que pode ser 

observada é a forma de compor esse grupo de sensores. Nesse sentido, 

iremos mostrar os experimentos realizados com três grupos de sensores.  

Outra característica observada é na forma de aquisição do sinal. Esse 

sinal do grupo de sensores pode ser adquirido em condições estáticas e em 

fluxo. A aquisição na forma estática acontece quando o odor é exposto em um 

recipiente fechado com a cabeça sensora sobre esse recipiente. Na aquisição 

em fluxo o odor é passado sobre a cabeça sensora na forma de fluxo. 

Fizemos também uma análise para verificar se a forma de aquisição 

estática ou em fluxo interfere no desempenho dos classificadores, para o grupo 

1 de sensores. 

Após o contato com as substâncias odoríferas, esses sensores de 

polímeros guardam uma espécie de resíduo que sempre modificam a cada 

interação com o odor.  Essa característica faz com que os valores da 

resistência não sejam sempre idênticos após cada contato. Uma alternativa 

adotada para minimizar esse problema foi aplicar o pré-processamento nos 

dados.  

Utilizamos algumas metodologias de treinamento, sugeridas em [Santos, 

1998].  

Por fim, fizemos experimentos para verificar se a aguarrás está 

contaminada e, caso positivo, qual o nível de contaminação.  
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4.4 Descrição das bases de dados 

  Na construção das bases de dados foi adotada a sugestão do Proben I 

[Prechelt, 1994], 50% do total de padrões, para o conjunto de treinamento, 25% 

do total de padrões, para o conjunto de validação e 25% do total de padrões, 

para o conjunto de teste. 

Na tabela 4.2 apresentamos o tempo de aquisição dos gases, com 

respectivo grupo, tipo de vazão e tempo de aquisição. 

Aquisição Grupo Fluxo-
vazão 

Linha 
base 

Tipo 
aquisição 

Tempo de 
aquisição  

1 Arranjo Grupo1 -- 10 min Estática 30 min 

2 Arranjo Grupo2 0,5L/min 5 min Em fluxo 5 min 

3 Arranjo Grupo2 1,0L/min 5 min Em fluxo 5 min 

4 Arranjo Grupo2 1,5L/min 5 min Em fluxo 5 min 

5 Arranjo Grupo2 -- 5 min Estática 30 min 

6 Arranjo Grupo 3 -- 5 min Estática 30 min 

7 Arranjo Grupo 3 1,5L/min 5 min Em fluxo 5 min 

Tabela 4.2: Discriminação das bases por grupo de sensores 

A aquisição dos dados da linha de base da aguarrás foi feita durante os 

primeiros 10 minutos. A coleta dos dados do arranjo de sensores foi feita 

durante 40 minutos e a purga dos sensores com nitrogênio foi feita durante 5 

minutos.  

4.5 Descrição dos experimentos realizados 

Os experimentos foram realizados com uma rede neural Multilayer 

Perceptron e Rede neural de Função Base Radial. Na rede neural MLP foi 

utilizada apenas uma camada intermediária, treinada com o algoritmo 

Backpropagation. 
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Para todos os experimentos foi utilizada a função tangente, para os 

experimentos realizados com o modelo MLP e a função gaussiana, para o 

modelo RBF. O método utilizado para a medida do desempenho da rede foi o 

erro quadrático médio - MSE.   

Para todas as metodologias, o melhor resultado encontrado foi aquele 

que apresentou o menor MSE sobre o conjunto de validação das substâncias 

testadas. 

A ferramenta utilizada para execução dos experimentos foi o software de 

simulação de rede neural NeuroSolutions da NeuroDimension, versão 3, 

disponível comercialmente (NeuroDimension, Inc, Flórida-EUA – 

http://www.nd.com). 

Para a confirmação do percentual de acerto e de erro nos treinamentos 

foi aplicado o teste de hipótese t-student [Arango, 2001], utilizando o Software 

estatístico Statistica da StatSoft, versã0 5.5. 

 

4.5.1 Modelo da diferença, modelo relativo e modelo da 

diferença fracional 

Os padrões de odores, para este experimento, foram adquiridos a partir 

de nove repetições. No gráfico 4.1 podemos visualizar a forma da curva que os 

sinais produzem para o butano. Notamos que existe um histórico ao longo do 

tempo de aquisição e as curvas foram construídas considerando esse tempo e 

cada odor possui um padrão de curva diferente. Portanto, com a realização dos 

experimentos temos curvas diferentes para o butano, o monóxido de carbono, 

etano, metano e propano. 
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Gráfio 4.1: Discriminação das bases por grupo de sensores 

A base de dados para os treinamentos foi construída a partir de 

características selecionadas previamente e pode ser visualizado na tabela 4.3 

o conjunto total desses dados. Selecionamos 24 pontos de cada curva para 

cada odor. O nosso conjunto de padrões foi formado a partir desses 24 pontos. 

Como temos 5 substâncias diferentes (butano, etano, metano, propano e 

monóxido de carbono) e 9 repetições, isto perfaz um total de 1080 padrões 

(24x5x9) distribuídos nos conjuntos de treinamento, validação e teste, para 

cada modelo de pré-processamento estudado. 

Técnica utilizada Treinamento Validação Teste Total 

I - Modelo da Diferença 540 270 270 1080 

II – Relativo 540 270 270 1080 

III - Mudança fracional 540 270 270 1080 

Tabela 4.3: Base utilizada nos experimentos de pré-processamento 

O nosso objetivo, neste experimento, foi verificar dentre três técnicas de 

pré-processamento apresentadas: modelo da diferença, modelo relativo e 

mudança fracional, qual a que apresentou melhor desempenho dos 

classificadores. Para esta análise, fizemos uso da forma de aquisição estática 

dos dados. 
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4.5.2 Diferentes grupos de sensores 

Existem diversos tipos de sensores que podem ser utilizados com o 

nariz eletrônico, dentre os quais citamos os sensores de polímeros condutores. 

Eles podem ser construídos a partir de diversas técnicas a exemplo da 

polimerização in situ, eletroquímica e dos auto-organizáveis, [de Souza, 2001]. 

Os sensores poliméricos foram construídos a partir de dopantes diferentes, 

caracterizando portanto, sensores diferentes, tendo como denominação o 

nome do dopante utilizado, conforme pode ser visualizado nas tabelas 4.4, 4.5 

e 4.6.  

 

Sensor Dopante Nome 

01 TEATFB Tetraetilamonio-tetrafluorborato 

02 OSA Octil- sulfonato de sódio 

03 NBS Ácido nitrobenzeno sulfônico 

04 ASA Antraquinona sulfonato de sódio 

05 PTSA Ácido p-toluenosulfônico 

06 CAS Ácido Canforsulfônico 

07 PER Perclorato de lítio 

08 MEAS Octil- sulfonato de sódio 

Tabela 4 4: Tipo de sensores do grupo 1  

 

Sensor Dopante Nome 

01 DBS Dodecilbenzoato de sódio 

02 OSA Octil- sulfonato de sódio 

03 NBS Ácido nitrobenzeno sulfônico 

04 ASA Antraquinona sulfonato de sódio 

05 PTSA Ácido p-toluenosulfônico 

06 CAS Ácido Canforsulfônico 

07 PER Perclorato de lítio 

08 OSA2 Octil- sulfonato de sódio 

Tabela 4.5: Tipo de sensores do grupo 2  
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Sensor Dopante Nome 

01 Meas Metanosulfonato de sódio 

02 Etas Etanosulfonato de sódio 

03 Prop Propanosulfonato de sódio 

04 Peãs Pentanosulfonato de sódio 

05 Hexas Hexanosulfonato de sódio 

06 Heptas Heptanosulfonato de sódio 

07 HBS Hidróxi-benzenosulfonato de sódio 

08 CBS Cloro-benzenosulfonato de sódio 

Tabela 4.6: Tipo de sensores do grupo 3  

Mostraremos experimentos realizados com esses três grupos de 

sensores com o objetivo de verificar se esses grupos de sensores diferentes 

apresentam alguma influência no desempenho dos classificadores. Para esta 

análise fizemos experimentos com os dados obtidos dos gases butano, etano e 

metano, utilizando a aquisição estática.  

 

 

Tabela 4.7: Base utilizada para 3 grupos de sensores 

 

A base de dados pode ser visualizada na tabela 4.7. Cada curva foi 

composta por 120 pontos. O conjunto de padrões foi construído a partir destes 

pontos para cada substância em 9 repetições de 30 minutos cada uma 

(120x3x9). 

 

4.5.3 Aquisição em fluxo 

O objetivo neste tipo de experimento foi verificar se os odores expostos 

a 3 diferentes vazões de aquisição em fluxo iria interferir no desempenho dos 

 Treinamento Validaçäo Teste Total 

Grupo 1 1620 810 810 3240 

Grupo 2 1620 810 810 3240 

Grupo 3 1620 810 810 3240 
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classificadores. A primeira aquisição foi adquirida com os odores expostos em 

fluxo a vazão de ½ litro por minuto. Na segunda, a vazão de 1 litro por minuto e 

na terceira, 1 e 1/2 litro por minuto. As substâncias utilizadas nesse 

experimento foram o etano, butano, metano, propano e monóxido de carbono. 

Na tabela 4.8 pode ser visto a base de dados para esse experimento. O 

conjunto de padrões foi formado de 16 pontos em cada curva para cada odor 

diferente. Como utilizamos 5 repetições com 5 substâncias (butano, monóxido 

de carbono, etano, metano e propano) temos um total de 400 padrões 

(16x5x5). 

 Treinamento Validaçäo Teste Total 

0,5L/min 200 100 100 400 

1,0L/min 200 100 100 400 

1,5L/min 200 100 100 400 

Tabela 4.8: Base para os experimentos realizados com a aquisição em fluxo 

4.5.4 Comparando aquisição estática x aquisição dinâmica 

O objetivo neste experimento foi verificar se o tipo de aquisição 

apresenta algum diferencial em relação a rede neural, ou seja, se a forma de 

aquisição (estática ou dinâmica) interferiria no desempenho dos classificadores 

MLP e RBF. Utilizamos o grupo dois de sensores para esta análise, com as 

substâncias butano, etano e metano. (Na tabela 4.5 visualiza-se o grupo de 

sensores) 

Na tabela 4.9 pode ser visto a distribuição dos dados da aquisição 

dinâmica x aquisição estática. Esta base foi formada a partir de 16 pontos de 5 

repetições para cada substância (16x3x5).  
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Tipo de aquisição Divisão da base de treinamento 

 Treinamento Validaçäo Teste Total 

0,5L/min 120 60 60 240 

1,0L/min 120 60 60 240 

1,5L/min 120 60 60 240 

Aquisição estática 120 60 60 240 

Tabela 4.9: Divisão da base da aquisição dinâmica x estática. 

4.5.5 Diferentes quantidades de aquisições 

Conforme descrito, anteriormente, os sensores de polímeros guardam 

uma espécie de resíduo, que sempre modifica a cada interação com o odor. A 

cada nova aquisição o sinal chega modificado gerando, conseqüentemente, 

problemas na fase de treinamento da rede. Esse problema já foi observado por 

outros pesquisadores [Bartlet, 99] [Santos, 2000] e [Souza, 2001]. Ao identificar 

este problema [Santos et all, 1998] propôs metodologias diferentes de 

treinamento. Nesta seção comparamos quatro diferentes metodologias de 

treinamento. 

Em todas as metodologias analisadas utilizamos os dados da aquisição 

estática das substâncias butano, monóxido de carbono, etano, metano e 

propano.  

Foram realizados vários experimentos a procura de uma configuração 

que apresentasse o melhor desempenho em relação a maior quantidade de 

acerto de cada padrão. O melhor resultado escolhido foi aquele que apresentou 

o MSE baixo sobre o conjunto das substâncias testadas, sobre o conjunto de 

validação.  

4.5.5.1 Com nove repetições aleatórias 

 Nesta metodologia utilizamos todos os pontos das curvas formadas a 

partir de nove repetições. O conjunto de treinamento foi composto de 5400 
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padrões. Destes, 2700 padrões foram utilizados para treinar, 1350 padrões 

para validar e 1350 padrões para testar. Todos estes padrões foram misturados 

de forma aleatória.   

4.5.5.2 Com três repetições 

 Nesta metodologia utilizamos todos os pontos das curvas formadas a 

partir de três repetições. O conjunto de treinamento foi composto de 1800 

padrões, 900 para treinar, 450 padrões para validar e 450 padrões para testar. 

Todos estes padrões foram misturados de forma aleatória.   

4.5.5.3 Com o cálculo dos pontos médios, mínimos e máximos 

Aqui construímos a base de treinamento a partir da aquisição dos pontos 

mínimos, médios e máximos de uma mesma curva. Fizemos uso de nove 

repetições. Totalizando um conjunto de 135 padrões (3x5x9). Deste total, 67 

padrões foram utilizados para treinar, 34 para validar e 34 para testar. Todos 

estes padrões foram misturados de forma aleatória. 

4.5.5.4 Com nove repetições consecutivas 

Para essa metodologia de treinamento foram utilizadas nove repetições. 

Treinamos as redes com as cinco primeiras repetições, perfazendo um total de 

3000 padrões. As duas repetições seguintes foram utilizadas para validação, 

com 1200 padrões para validar. As duas últimas repetições foram utilizadas 

para o teste, o que perfaz um total de 1200 padrões.  

Esses dados foram misturados somente entre si em cada conjunto, 

portanto os dados de validação e teste são completamente alheios aos de 

treinamento, ficando cada conjunto com aquisição diferente. Em seguida, após 

a divisão dos conjuntos de treinamento, validação e teste, foram realizados 

vários experimentos a procura de uma configuração que apresentasse um bom 

desempenho das redes.  
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Apresentamos abaixo, na tabela 4.10, um resumo dos dados referentes 

aos experimentos realizados com diferentes números de aquisições. 

 

Tipo de aquisição Divisão da base de treinamento 

 Treinamento Validação Teste Total 

Aquisição construída com nove 
repetições distribuídas 

2700 1350 1350 5400 

Aquisição construída com três repetições 
distribuídas 

900 450 450 1800 

Aquisição obtida através do cálculo dos 
pontos médios, mínimos e máximos 

67 34 34 135 

Aquisição construída com nove 
repetições aleatórias 

3000 1200 1200 5400 

Tabela 4.10: Bases utilizadas na análise das diferentes metodologias 

4.5.6 Experimentos para analisar a contaminação da aguarrás 

O objetivo neste experimento foi verificar se a aguarrás apresenta 

odores diferentes, conforme o nível de contaminação. 

Na tabela 4.11 visualizamos o grupo de sensores utilizado para estes 

experimentos. O arranjo foi composto de oito sensores que produziu padrões a 

partir de uma amostra adquirida em 10 minutos de exposição. O volume de 

cada amostra foi de 30 ml cada.  

Sensor Dopante Nome 

01 PER Perclorato de lítio 

02 CAS Ácido Canforsulfônico 

03 NBS Ácido nitrobenzeno sulfônico 

04 PTSA Ácido p-toluenosulfônico 

05 ASA Antraquinona sulfonato de sódio 

06 ASA2 Antraquinona sulfonato de sódio 

07 CAS2 Ácido Canforsulfônico 

08 PER 2 Perclorato de lítio 

Tabela 4.11: Tipos de sensores para aquisição da aguarrás 
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Os conjuntos de treinamento, validação e teste estão dispostos na 

tabela 4.12. Podemos visualizar na mesma, a quantidade de padrões tanto 

para a aguarrás pura como também para a aguarrás em diferentes níveis de 

contaminação. 

Base Qtde Bases Total Trein. Valid. Teste 

AguarrBandfort 247 

Bandref 246 

Bandforte_Bandref 493 247 123 123 

Cinref 215 

Cinco_100 246 

Cinref_cinco_100 461 231 115 115 

Cinref 215 

Cinco_500 185 

Cinref_cinco_500 400 200 100 100 

Cinref 215 

Cinco_1000 167 

Cinref_cinco_1000 382 192 95 95 

Cinref 215 

Cincraq_100 245 

Ciref_cincraq_100 460 230 115 115 

Cinref 215 

Cincraq_500 247 

Ciref_cincraq_500 462 232 115 115 

Cinref 215 

Cincraq_1000 246 

Ciref_cincraq_1000 461 231 115 115 

Cinref 215 

Diesel 246 

Ciref_cidiesel 461 231 115 115 

Ciref  215 

TQ46 229 

Ciref_TQ46 444 222 111 111 

 Tabela 4.12: Base de dados da aguarrás 

4.6 O teste de hipótese t-student 

O Teste de hipótese mostra as diferenças entre duas médias e entre 

duas proporções. Considerando o comportamento normal das variáveis, 

utilizamos o teste de Hipótese t-Student [Arango, 2001], [Larson, 2004] e 

[Mendes, 1999] para variáveis dependentes para avaliar a diferença entre 

valores previstos e medidos. O nível de significância adotado foi de p < 0,05. 
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4.7 Conclusão 

Neste capitulo foram relatadas algumas considerações acerca do 

problema, verificando os impactos do mesmo sobre a sociedade em que 

vivemos.  

Em seguida fizemos a descrição dos experimentos, considerando três 

tipos de pré-processamento; conjunto de sensores diferentes; tipos de 

aquisição: estática e dinâmica; vazões a 1/2, 1 e 1½ litros por minuto; 

diferenças entre metodologias de treinamento. Por fim, descrevemos os 

experimentos realizados para verificar diferentes níveis de contaminações da 

aguarrás.  

 



Capítulo 5 - Resultados obtidos 

5.1 Introdução 

Apresentamos, neste capítulo, os resultados obtidos através dos 

experimentos realizados, visando comparação dos sensores utilizados no nariz 

artificial.  Realizamos experimentos com a aquisição dinâmica, comparando 

suas vazões de fluxos e comparamos ainda, com a aquisição estática. 

Apresentamos também os resultados obtidos com algumas técnicas de pré-

processamentos utilizando os gases etano, butano, propano, metano e 

monóxido de carbono. Mostramos os resultados obtidos com quatro 

metodologias de treinamento. Finalmente, mostramos os resultados obtidos 

com os  experimentos realizados para detecção de contaminantes da aguarrás. 

5.2 Resultados obtidos a diferença fracional, da 

diferença e modelo relativo 

Nesta seção podemos visualizar os resultados dos experimentos 

realizados com o modelo MLP e o RBF para os modelos da diferença fracional, 

modelo da diferença e modelo relativo. Após vários experimentos realizados, 

pode-se visualizar na tabela 5.1, a configuração adotada para todos os demais 

experimentos desta seção. Foram adotados os mesmos parâmetros para todos 

os experimentos desta seção, tendo em vista os fins comparativos dos modelos 

de pré-processamento. 

Ciclos do estágio  

Modelo 

 

Entrada 

 

Saída 

Neurônios na 
1a camada 
escondida 

Supervisionado Não supervisionado 

Número de 
clusters 

MLP 8 5 16 1000 - - 

RBF 8 5 16 1000 100 40 

Tabela 5.1: Configuração utilizada para o Modelo da Diferença 
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Logo a seguir podemos visualizar na tabela 5.2, os resultados obtidos 

com o modelo da diferença, tanto para a rede MLP quanto para a rede RBF.  

5.2.1 Pré-processamento com o Modelo da Diferença 

Nesta seção podemos visualizar, na tabela 5.2, os resultados obtidos 

com a técnica de pré-processamento do modelo da diferença, tanto utilizando a 

rede neural MLP quanto a rede RBF.   

MLP RBF Substância 

% Reconhecimento MSE % Reconhecimento MSE 

Butano 97,87 0,0177 90,42 0,0438 

Etano 100 0,0021 98,85 0,0216 

Metano 98,94 0,0030 100 0,0013 

Propano 90,0 0,0170 70,00 0,0520 

CO 98,92 0,0050 92,47 0,0147 

Média 97,15 --------- 90,2 --------- 

Desvio 
Padrão 

3,6359 --------- 10,8075 --------- 

Tabela 5.2: Pré-processamento do Modelo da Diferença  

Na tabela 5.3 pode-se visualizar o resultado do teste de hipóteses do 

experimento. 

 

Tabela 5.3: Teste de hipóteses - pré-processamento do Modelo da Diferença 

Observando os dados da tabela podemos observar que o desempenho 

médio do MLP foi maior que o desempenho obtido com o RBF 

(97,15%x90,2%). 
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5.2.2 Pré-processamento com o Modelo Relativo  

Nesta seção podemos visualizar os resultados obtidos com a técnica de 

pré-processamento do modelo relativo, tanto para o MLP quanto para o RBF.   

MLP RBF Substâncias 

% Reconhecimento MSE % Reconhecimento MSE 

Butano 92,31 0,0144 75,82 0,0956 

Etano 100 0,0152 94,38 0,0170 

Metano 95,56 0,0142 93,33 0,0488 

Propano 94,84 0,0160 95,88 0,0147 

CO 100 0,0002 100 0,0010 

Média 96,6 ------ 91,6 ------ 

Desvio 
Padrão 

3,0229 ------ 8,3460 ------ 

Tabela 5.4: Pré-processamento do Modelo Relativo  

Na tabela 5.5 pode-se visualizar o resultado do teste de hipóteses do 

experimento. 

 

Tabela 5.5: Teste de hipóteses do pré-processamento do Modelo Relativo 

Podemos notar que o mesmo comportamento obtido pelo MLP no pré-

processamento com o modelo relativo pode ser observado aqui com o pré-

processamento do modelo da diferença. Para ambos, o MLP apresentou um 

desempenho melhor do que o desempenho obtido com o modelo RBF 

(96,6%x91,6%). Podemos notar ainda a substância Monóxido de Carbono 

apresentou o melhor desempenho nos dois classificadores. 

A seguir visualizamos os resultados obtidos com os modelos de pré-

processamento da mudança fracional tanto para o modelo de rede MLP bem 

como para o modelo de rede RBF.  
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5.2.3 Pré-processamento com o Modelo da Diferença Fracional  

Na tabela 5.6 observamos os resultados obtidos com a normalização do 

sensor. 

MLP RBF Substância 

% Reconhecimento MSE % Reconhecimento MSE 

Butano 100 0,0001 100 0,0001 

Etano 100 0,0012 100 0,0008 

Metano 100 0,0011 100 0,0009 

Propano 100 0,0010 97,65 0,0043 

CO 100 0,0008 100 0,0041 

Média 100 ----- 99,6 ----- 

Desvio 
Padrão 

0 ----- 0,9404 ----- 

Tabela 5.6: Pré-processamento do Modelo da Diferença Fracional  

Na tabela 5.7 pode-se visualizar o resultado do teste de hipóteses do 

experimento. 

 

Tabela 5.7: Teste de hipóteses – pré-processamento da Diferença Fracional 

No gráfico 5.1 podemos visualizar o desempenho médio alcançado 

pelos classificadores MLP e RBF frente aos modelos de pré-processamento da 

diferença, modelo relativo e diferença fracional. 
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Gráfico 5.1: Média de desempenho: diferentes modelos de pré-processamento 

Observando as tabelas 5.2, 5.4 e 5.6 e o teste de hipóteses, podemos 

notar que a presença do pré-processamento interfere no desempenho dos 

classificadores. Analisando o gráfico 5.1 podemos notar que o modelo da 

mudança fracional foi o que apresentou o mais alto índice de desempenho, 

com 100% no classificador MLP e 99,6% no classificador RBF. Apesar desta 

pequena diferença de desempenho alcançado nos classificadores, podemos 

concluir que, para estas substâncias, o modelo de pré-processamento da 

diferença fracional é mais representativo diante do teste de hipóteses 

apresentado. 

Estatísticamente falando, podemos observar que o desvio padrão é 

muito pequeno, isto é, mostra que a discrepância entre os dados para a média 

é pequena e, portanto, são valores próximos. Estas variações não foram 

significativas, pois, apresentam como resultado do teste de hipótese 

p=0,137131; p=0,213502; p=0,373901. Esses resultados mostram que o pré-

processamento da mudança fracional é mais representativo quando utilizado 

com as substâncias butano, etano e metano, com a aquisição estática. 
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5.3 Comparação de grupo de sensores 

Nesta seção analisamos os resultados obtidos com três grupos de 

sensores diferentes. A aquisição estática do sensor foi o tipo adotado nestes 

experimentos.  As substâncias analisadas foram o butano, o etano e o metano.  

O desempenho obtido na tabela 5.8 foi conseguido utilizando a rede 

neural MLP com o pré-processamento da diferença fracional. 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3  

Substância % Reconhecim.o MSE % Reconhecim. MSE % Reconhecim. MSE 

Butano 93,52 0,0286 100 0,0045 100 0,0001 

Etano 96,08 0,0287 100 0,0066 100 0,0004 

Metano 96,26 0,0248 100 0,0040 100 0,0002 

Média 95,29 --------- 100 --------- 100 --------- 

Desvio 

Padrão 
1,2514 

--------- 0 --------- 0 --------- 

Tabela 5.8: Resultados obtidos com três grupos de sensores com a rede MLP.  

Em seguida, na tabela 5.9, podemos visualizar os resultados obtidos a 

partir dos experimentos realizados com o modelo de rede neural RBF. 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3  

Substância % Reconhecimento MSE % Reconhecimento MSE % Reconhecimento MSE 

Butano 93,52 0,0614 96,87 0,0195 100 0,0003 

Etano 94,12 0,0495 100 0,0362 100 0,0010 

Metano 90,65 0,0407 86,84 0,0306 100 0,0008 

Média 92,76 --------- 94,57 --------- 100 --------- 

Desvio 
Padrão 

1,5143 --------- 5,6133 --------- 0 --------- 

Tabela 5.9: Resultados obtidos com três grupos de sensores com o RBF 
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Tabela 5.10: Teste de hipóteses para o grupo 1 de sensores 

 

Tabela 5.11: Teste de hipóteses para o grupo 2 de sensores 

Observando os resultados obtidos na tabela 5.8 e 5.9 podemos ver que 

o melhor desempenho obtido pela rede foi alcançado com o grupo 2 e 3 de 

sensores para o modelo MLP e com o grupo 3 de sensores para o RBF. 
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Gráfico 5.2: Gráfico do desempenho obtido com os classificadores MLP e RBF  

Observando as tabelas 5.8 e 5.9 e os respectivos testes de hipóteses e 

o Gráfico 5.2 podemos notar a diferença obtida entre os três grupos de 

sensores, analisados frente aos classificadores MLP e RBF. Se considerarmos 

os resultados obtidos com os dois classificadores podemos notar que o grupo 3 

é o que apresenta o mais alto desempenho. Portanto, para estas substâncias 
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analisadas podemos considerar o grupo três como o melhor arranjo de 

sensores uma vez que ele apresenta um resultado de 100% de acerto. O grupo 

1 de sensores é o que apresenta um desempenho mais baixo em relação aos 

demais.  

Se considerarmos as respostas individuais dos classificadores, podemos 

notar que os grupos dois e três apresentam o mais alto desempenho com o 

classificador MLP e o grupo três apresenta o mais alto grau de desempenho 

com o classificador RBF. Ainda sobre este ponto de vista podemos notar que o 

grupo 1 de sensores apresenta o mais baixo índice de desempenho nos dois 

classificadores. 

Estas variações mostradas não foram estatisticamente significativas 

(p=0,304726), pois esses resultados sugerem que essas diferenças não 

alteram muito o desempenho dos modelos utilizados, além do baixo desvio 

padrão apresentado. 

5.4 Resultados obtidos com a aquisição dinâmica com 

diferentes níveis de fluxo 

Nesta seção visualizamos os resultados dos experimentos realizados 

com o modelo MLP e o RBF utilizando a técnica de pré-processamento 

mudança fracional, com a normalização do sensor. Após vários experimentos 

realizados se pode visualizar na tabela 5.12, a configuração adotada para 

todos os demais experimentos desta seção. Foram adotados os mesmos 

parâmetros para todos os experimentos desta seção tendo em vista os fins 

comparativos para os três tipos de fluxo de saída de gás. 

Ciclos do estágio  

Modelo 

 

Entrada 

 

Saída 

Neurônios na 
1a camada 
escondida 

Supervisionado Não supervisionado 

Número de 
clusters 

MLP 8 4 16 1000 - - 

RBF 8 4 16 1000 100 40 

Tabela 5.12: Configuração utilizada para o Modelo da Mudança Fracional  
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Nas tabela 5.13, 5.15 e 5.17 podemos visualizar o desempenho das 

redes MLP e RBF com a vazão de 0,5 ml, 1,0 ml e 1,5 litro por minuto, 

respectivamente. 

Vazão de 0,5 ml/l 

MLP RBF 

 

Substância 

% Reconhecimento MSE % Reconhecimento MSE 

Butano 92,31 0,0408 92,31  0,0243 

Etano 90,91 0,0308 81,82  0,0589 

Metano 91,67 0,0210 91,67  0,0379 

CO 100 0,0261 100  0,0270 

Média 93,72 --------- 91,45 --------- 

Desvio Padrão 3,6580 --------- 6,4542 --------- 

Tabela 5.13: Resultados obtidos com a vazão de 0,5 ml  

 

Tabela 5.14: Teste de hipóteses com a vazão de 0,5 ml 

Observando a tabela 5.13 e a tabela 5.15 podemos verificar que a 

substância CO obteve o mais alto desempenho entre as demais substâncias. 

Notamos também que o desempenho médio obtido com o MLP foi mais alto 

que o RBF (93,72x91,45). 
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Vazão de 1 ml/l 

MLP RBF 

 

Substância 

% Reconhecimento MSE % Reconhecimento MSE 

Butano 90,91  0,0505 90,91  0,0408 

Etano 88,89  0,0743 66,67  0,0308 

Metano 80,00  0,0849 80  0,0210 

CO 71,43  0,0707 78,57 0,0261 

Média 82,81 --------- 79,04 --------- 

Desvio Padrão 8,943841 --------- 8,588601 --------- 

Tabela 5.15: Resultados obtidos com a vazão de 1 ml  

 

Tabela 5.16: Teste de hipóteses com a vazão de 1 ml 

Aqui também se nota que o monóxido de carbono, no MLP, apresentou 

o mais baixo desempenho e o desempenho médio do MLP foi também maior 

que o alcançado no RBF (82,81x79,04). 

Vazão de 1,5 ml/l 

MLP RBF 

 

Substância 

% Reconhecimento MSE % Reconhecimento MSE 

Butano 90,01  0,0784 90,03  0,0760 

Etano 87,50  0,0460 87,50  0,0633 

Metano 77,78  0,0345 88,89  0,0349 

CO 66,67  0,1919 66,67  0,0652 

Média 80,49 --------- 83,27 --------- 

Desvio Padrão 9,1938 --------- 9,6272 --------- 

Tabela 5.17: Resultados obtidos com a vazão de 1,5 ml 
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Tabela 5.18: Teste de hipóteses com a vazão de 1,5 ml 

O mesmo comportamento anterior pode ser visualizado na tabela 5.18. 

O monóxido de carbono apresentou o mais baixo desempenho tanto no modelo 

MLP quanto no RBF  

No gráfico 5.3 podemos visualizar o desempenho médio alcançado 

pelas redes MLP e RBF frente às vazões de 0.5, 1.0 e 1.5 litro por minuto. 

 

Gráfico 5.3: Resultados obtidos com a vazão de 1,5 ml 

Observando as tabelas 5.14, 5.16 e 5.18 e respectivos testes de 

hipóteses e o gráfico 5.3 notamos um melhor reconhecimento na vazão de 

fluxo de 0,5 ml/l, uma vez que todas as substâncias testadas obtiveram um 

maior percentual de reconhecimento de acerto nos dois modelos, o que não 

aconteceu com as vazões de 1,0 e 1,5 litro por minuto.  
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5.5 Comparação de grupo de sensores na aquisição 

estática x dinâmica 

Nesta seção analisamos qual o melhor grupo de sensores para as 

aquisições estática e dinâmica. Na tabela 5.19 pode ser vista a configuração 

adotada. Para os treinamentos, utilizamos também aqui o modelo de pré-

processamento da mudança fracional com a normalização do sensor. A rede 

neural adotada nesta comparação foi a rede neural MLP. 

Ciclos do estágio  

Modelo 

 

Entrada 

 

Saída 

Neurônios na 
1a camada 
escondida 

Supervisionado Não 
supervisionado 

Número  

de clusters 

MLP 8 3 16 1000 - - 

RBF 8 3 16 1000 100 40 

Tabela 5.19: Configuração utilizada para o Modelo da Diferença 

Na tabela 5.20 podemos visualizar os desempenhos alcançados com o 

classificador MLP frente aos padrões dos odores do butano, etano e metano 

adquiridos na forma dinâmica e na forma estática. 

Vazão de 0,5 ml/l Estática  

Substância % Rec. MSE % Rec. MSE 

Butano 96  100  

Etano 93  100  

Metano 100  100  

Média 95,33  100  

Desvio 
Padrão 

2,9110 -------- 0 -------- 

Tabela 5.20: Aquisição em fluxo x aquisição estática 

Na tabela 5.20 pode ser visto o desempenho médio obtido com o 

classificador MLP. 
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Gráfico 5.4: Desempenho médio da aquisição em fluxo x aquisição estática 

No gráfico 5.4 é possível observar que após os treinamentos efetivados 

com o grupo 2 de sensores o maior desempenho médio foi obtido com a 

aquisição estática, haja vista o desempenho obtido de 100% pela rede MLP. 

5.6 Resultados obtidos com diferentes números de 

aquisição 

Nesta seção apresentamos os resultados obtidos com números 

diferentes de aquisições. A escolhas foram aleatórias para perceber se em 

alguma dessas escolhas os sensores continuariam reagindo da mesma 

maneira.   

aquisição com nove repetições aleatórias, 

aquisição com cinco repetições; 

aquisição realizada com o cálculo dos pontos mínimos, médios e 

máximos; 

aquisição com nove repetições consecutivas. 
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No gráfico 5.5 a seguir podemos visualizar o desempenho médio obtido 

com as diferentes metodologias de treinamento. 

 

Gráfico 5.5: Resultados das metodologias 

Diante dos resultados visualizados no gráfico 5.5, podemos notar que o 

resultado onde se obtém o melhor desempenho é aquele onde se utiliza um 

conjunto maior de padrões distribuídos entre as repetições. Ao utilizarmos três 

repetições o desempenho diminui em relação ao anterior. Na faixa de 70% 

encontramos os treinamentos feitos com a aquisição do ponto médio, máximo e 

mínimo. Os treinamentos realizados com nove repetições alternadas estão 

abaixo de todas as outras metodologias adotadas. Observando o gráfico 5.6 

podemos notar que os padrões das nove repetições são diferentes, o que 

poderia a princípio ser considerado como pertencente a outra categoria. 

Portanto, é natural que a rede não consiga reconhecer os padrões como 

pertencentes a mesma classe. 
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Gráfico 5.6: Repetições do butano   

5.7 Resultados obtidos utilizando a aguarrás 

Nesta seção mostraremos os resultados obtidos pelas redes quanto ao 

nível de contaminação da aguarrás. Conforme comentado no capítulo 4, a 

aguarrás apresenta odores diferentes dependendo da firma que a refina. 

Utilizamos 8 neurônios nas camadas de entrada com duas saídas para todos 

os experimentos.   

5.7.1 Firma A – Aguarrás pura e contaminada 

Nesta seção mostraremos os resultados obtidos com as redes neurais 

MLP e RBF para verificar se a aguarrás estava contaminada ou não. Na tabela 

5.21 pode ser observada a configuração adotada tanto para o modelo MLP 

quanto para o modelo RBF. 

Substância Modelo Nº neurônios 
camada 
escondida 

Nº ciclos Número de 
Clusters 

MLP 10 900 - Aguarrás contaminada 
com odor forte RBF 40 100- aprend. não superv. 

1000 – aprend. Superv. 

10 

Tabela 5.21: Configuração da rede MLP e RBF 

Na tabela 5.22 e Gráfico 5.7 a seguir podemos visualizar os resultados 

obtidos com a rede MLP e RBF. 
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% Reconhecimento % 
Reconhecimento 

 

Substância 
MLP MSE RBF MSE 

Aguarrás contaminada (Banforte) 92,42 0,0430 68,18 0,1313 

Aguarrás pura (Banref) 98,28 0,0418 94,64 0,1316 

Média 95,35 ------- 81,41 ------- 

Desvio Padrão    2,93 ------- 13,23 ------- 

Tabela 5.22: Resultados com aguarrás contaminada 
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Gráfico 5.7: Presença de contaminação da aguarrás 

Considerando os resultados obtidos da tabela 5.23 e na gráfico 5.7 

podemos notar que a aguarrás pura se distingue da aguarrás com nível de 

contaminação. Este resultado pode ser confirmado tanto com o modelo MLP 

quanto com o RBF. Embora se possa observar que tanto em um modelo 

quanto no outro se distingue as diferenças entre as duas substâncias, o modelo 

MLP apresentou uma melhor discriminação em relação ao modelo RBF. 

5.7.2 Firma B: níveis de contaminação 

Nesta seção estão os resultados experimentais para mostrar os níveis 

de contaminação da aguarrás. A substância Cinco Estrelas referência foi 

contaminada com a substância coque em 100 ppm. 

Adotamos aqui uma rede MLP com uma camada oculta, 12 neurônios na 

camada escondida e 2500 ciclos. A rede RBF foi composta de uma camada 
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oculta com 5 neurônios, 5 clusters, 500 ciclos no aprendizado não-

supervisionado e 2000 no aprendizado supervisionado.  

Diante dos resultados alcançados, na tabela 5.23 e gráfico 5.8, podemos 

notar que tanto a rede MLP quanto a rede RBF conseguiram detectar o nível de 

contaminação de 100% ppm da substância coque. 

% Reconhecimento % 
Reconhecimento 

 

Substância 
MLP MSE RBF MSE 

Cinref 90,67 0,0580 73,6 0,0121 

Cinco100 96,70 0,0528 91,7 00,131 

Média 93,68 --------- 92,65 --------- 

Desvio Padrão 3,015 --------- 9,05 --------- 

Tabela 5.23: Resultado com 100 ppm de contaminação 
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Gráfico 5.8: Contaminação da aguarrás 

Mostraremos agora o desempenho obtido pelas redes MLP e RBF para 

verificar se a substância Cinco Estrelas referência (Cinref) apresenta alguma 

contaminação com a presença de 500 ppm da substância coque.  

A configuração adotada para a rede MLP foi uma camada oculta com 10 

neurônios, 2 saídas e 1000 ciclos. A rede RBF apresenta uma camada oculta 

com 10 neurônios, 20 clusters, 500 ciclos no aprendizado não-supervisionado e 

1000 no aprendizado supervisionado.  
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Podemos observar através da tabela 5.24 e gráfico 5.9 que os modelos 

MLP e RBF conseguiram detectar o nível de contaminação de 500 ppm da 

substância coque  na substância Cinco Estrelas referência (Cinref), apesar do 

RBF ter conseguido um desempenho menor em relação ao MLP. 

% Reconhecimento Substância 

MLP MSE RBF MSE 

Cinref 92,00 0,0575 94,00 0,0109 

Cinco500 93,88 0,0571 75,51 0,0110 

Média 92,94 ------- 84,75 ------- 

Desvio Padrão   0,94 -------    9,24 ------- 

Tabela 5.24: Resultado com 500 ppm de contaminação 
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Gráfico 5.9: Contaminação da aguarrás com 500 ppm de contaminação 

Com os próximos experimentos iremos verificar se os modelos MLP e 

RBF conseguem detectar a presença de 1000 ppm da substância coque na 

substância Cinco Estrelas referência.  

A configuração da rede adotada para o MLP foi uma camada oculta com 

16 neurônios e 1000 no aprendizado supervisionado. Na rede neural RBF 

utilizamos uma camada oculta com 16 neurônios, 10 clusters, 100 ciclos no 

aprendizado não-supervisionado e 1000 no aprendizado supervisionado. 
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% Reconhecimento Substância 

MLP MSE RBF MSE 

Cinref 95,92 0,0190 76,35 0,1504 

Cinco1000 97,83 0,0194 84,78 0,1501 

Média 96,88 ------- 80,57 ------- 

Desvio Padrão 0,95 ------- 4,22 ------- 

Tabela 5.25: Resultado com 1000 ppm de contaminação 
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Gráfico 5.10: Cinref com 1000 ppm de contaminação 

Observando a tabela 5.25 e gráfico 5.10 notamos a presença da 

contaminação de 1000 ppm de Coque na substância Cinref. Embora o 

desempenho obtido com o RBF seja menor que o obtido com o MLP, ambos 

conseguiram detectar a presença da contaminação. 

No gráfico 5.11 visualizamos de uma forma resumida os diferentes 

níveis de contaminação da substância coque na substância Cinco Estrela 

Referência. Diante dos resultados fica comprovado que existe contaminação 

em diversos níveis, tanto com o modelo MLP quanto com o modelo RBF. 
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Gráfico 5.11: Níveis de contaminação da aguarrás com a substância coque. 

Na seção seguinte mostraremos os resultados obtidos quanto a 

verificação do nível de contaminação da substância Cinco Estrelas Referência 

(Cinref) com a aguarrás contaminada com a substância craque com 100, 500 e 

ppm. 

Inicialmente mostraremos se a substância Cinco Estrelas referência 

apresenta alguma contaminação com a presença de 100 ppm da substância 

contaminada com craque. 

A melhor configuração apresentada da rede MLP foi composta de uma 

camada oculta com 8 neurônios, com 2 saídas e 500 ciclos. A rede RBF 

apresenta uma camada oculta com 16 neurônios, 40 clusters, 100 ciclos no 

aprendizado não-supervisionado e 1000 no aprendizado supervisionado. 

Na tabela 5.26 podemos notar que as duas redes conseguiram distinguir 

o nível de contaminação da substância. 

% Reconhecimento Substância 

MLP MSE RBF MSE 

Cinref 100 0,0323 100 0,0238 

Cincraq100 95,00 0,0320 95,00 0,0236 

Média 97,5 ------- 97,5 ------- 

Desvio Padrão 2,5 ------- 2,5 ------- 

Tabela 5.26: Resultado com 100 ppm de contaminação de cincraq 
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Gráfico 5.12: Contaminação da Cinrefs com coque a 100 ppm 

Os resultados observados na tabela 5.26 e gráfico 5.12, mostram a 

existência de contaminação de 100 ppm de coque na substância Cinref. O 

desempenho alcançado foi o mesmo nos dois modelos. 

A seguir verificar se a substância Cinco Estrelas ref apresenta alguma 

contaminação com a presença de 500 ppm da substância craque.  

A rede MLP adotada possui uma camada oculta com 12 neurônios, com 

2 saídas e 200 ciclos. A rede RBF foi composta de uma camada oculta com 16 

neurônios, 20 clusters, 300 ciclos no aprendizado não-supervisionado e 900 no 

aprendizado supervisionado. 

% Reconhecimento Substância 

MLP MSE RBF MSE 

Cinref 96,1 0,0535 95,4 0,0121 

Cincraq500 87,5 0,0341 82,5 0,0113 

Média 91,8 ------- 88,95 ------- 

Desvio Padrão 4,3 ------- 6,45 ------- 

Tabela 5.27: Resultado com 500 ppm de contaminação de cincraq 
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Gráfico 5.13: Contaminação da Cinref com coque a 500 ppm 

Também aqui se observa nos resultados mostrados na tabela 5.27 e 

gráfico 5.13, que as duas redes conseguiram detectar o nível de contaminação 

de 500 ppm de coque na substância Cinref. 

Mostraremos a seguir os resultados obtidos com contaminação de diesel 

com a substância Cinco Estrelas. 

A rede MLP adotada foi composta de uma camada oculta com 16 

neurônios, com 2 saídas e 1000 ciclos. Já a rede RBF foi composta de uma 

camada oculta com 30 neurônios, 30 clusters, 50 ciclos no aprendizado não-

supervisionado e 1000 no aprendizado supervisionado. 

O desempenho alcançado pelas redes MLP e RBF podem ser 

visualizados na tabela 5.28 e no gráfico 5.14. Aqui também se visualiza a 

presença de contaminação da Cinref com o diesel tanto com o modelo MLP 

quanto com o modelo RBF. Observa-se que em todas as substâncias 

analisadas os melhores resultados foram alcançados com o uso do modelo 

MLP. 
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% Reconhecimento Substância 

MLP MSE RBF MSE 

Cinref 81,82 0,0854 80,00 0,1781 

Diesel 96,61 0,0837 72,88 0,1777 

Média 89,22 ------- 76,44 ------- 

Desvio Padrão   7,40 -------   3,56 ------- 

Tabela 5.28: Resultado com contaminação de diesel 
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Gráfico 5.14: Contaminação de Cinref com diesel 

Por fim, verificaremos que a Cinref apresenta contaminação com a 

TBQ46, conforme visualizado no tabela 5.29 e gráfico 5.15. O desempenho 

obtido com os classificadores foi o mesmo. 

A configuração adotada para a rede MLP foi uma camada oculta com 16 

neurônios, com 2 saídas e 1000 ciclos. A rede RBF foi composta de uma 

camada oculta com 16 neurônios, 40 clusters, 100 ciclos no aprendizado não-

supervisionado e 1000 no aprendizado supervisionado. 

 

% Reconhecimento  

Substância MLP MSE RBF MSE 

Cinref 98,04 0,0611 90,20 0,0825 

TBQ46 88,14 0,0601 88,14 0,0824 

Média 93,09 ------- 89,17 ------- 

Desvio Padrão 4,95 ------- 1,03 ------- 

Tabela 5.29: Contaminação do TQB46 com Cinref 
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Gráfico 5.15: Contaminação do TQB46 na Cinref 

Diante dos experimentos realizados com a aguarrás, podemos afirmar 

que os clientes das refinarias realmente têm razão quanto a presença de 

contaminante na aguarrás. 

5.8 Conclusão 

Diante dos resultados apresentados neste capítulo podemos concluir 

que o grupo três de sensores, constituído de: MEAS Metanosulfonato de sódio, 

ETAS Etanosulfonato de sódio, PROP Propanosulfonato de sódio, PEÃS 

Pentanosulfonato de sódio, HEXAS Hexanosulfonato de sódio, HEPTAS 

Heptanosulfonato de sódio, HBS Hidróxi-benzenosulfonato de sódio, CBS 

Cloro-benzenosulfonato de sódio foi o que apresentou melhor de sempenho 

entre os três grupos estudados, utilizando as substâncias butano, etano e 

metano, fazendo uso do pré-processamentodo modelo da diferença fracional, 

utilizandos os modelos de redes neurais MLP e RBF. 

Ao realizarmos os experimentos utilizando os três tipos de fluxos de 

diferentes vazões com 0,5, 1 e 1,5 litro por minuto, ou seja, aquisição dinâmica, 

podemos observar que a vazão dinâmica com 0,5 litro por minuto apresentou 

um resultado melhor em relação à aquisição dos demais volumes, para as 
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substâncias butano, etano, metano e monóxido de carbono, utilizando as redes 

neurais MLP e RBF. 

Ao compararmos o resultado da melhor aquisição dinâmica (0,5 litro por 

minuto) com a aquisição estática chegamos à conclusão de que a aquisição 

estática apresenta melhores resultados em relação à dinâmica no momento em 

que utilizamos as substâncias butano, etano, metano e monóxido de carbono, 

utilizando as redes neurais MLP e RBF. Ainda comparando as aquisições em 

fluxo com a estática, porém ao mesmo tempo com as três formas de aquisição 

dinâmica com a estática, ainda assim o resultado com a estática foi superior 

com qualquer medida da aquisição dinâmica.  

A metodologia de treinamento utilizada neste experimento mostrou que 

a partir da maneira em que os dados são apresentados a rede neural para 

treinamento ela retorna resultados diferentes. Com esse experimento podemos 

verificar uma queda no desempenho da rede neural no momento em que todas 

as repetições se misturam. o que é bem diferente da metodologia em que os 

dados são apresentados à rede neural separadamente a cada aquisição.  

Nos experimentos realizados utilizando a substância aguarrás foi 

possível confirmar a presença de contaminantes em todas as amostras 

apresentadas pela empresa, ao utilizarmos os classificadores MLP e RBF, 

Portanto, podemos afirmar que os classificadores MLP e RBF podem ser 

utilizados para fazer as análises dos sensores, frente a diferentes tipos de 

aquisição e diferentes odorantes, bem como verificar níveis de contaminação 

em substâncias odoríferas a exemplo da aguarrás. 

 



Capítulo 6 - Conclusões 

6.1 Introdução 

Será apresentada neste capítulo uma comparação dos resultados dos 

resultados obtidos após os experimentos realizados utilizando as redes neurais 

artificiais. A seguir apresentaremos as considerações finais, principais 

contribuições e perspectivas de trabalhos futuros. 

Apresentamos, neste capítulo, a nossa contribuição, nossa conclusão, 

bem como nossas perspectivas para trabalhos futuros. 

6.2 Considerações finais 

Após uma série de experimentos concluímos com este trabalho que em 

razão das características apresentadas nos sensores de polímeros condutores 

construídos com a técnica de polimerização in situ o pré-processamento 

influencia o desempenho obtido pela rede neural. A utilização da técnica de 

pré-processamento da mudança fracional apresentou os melhores resultados 

tanto com o modelo de rede neural MLP quanto com o modelo RBF. 

Acreditamos, a princípio, que este resultado ocorreu em razão deste modelo de 

pré-processamento fornecer a característica do sinal que melhor traduz o 

comportamento físico-químico da interação sensor com odor, ou seja, a sua 

dinâmica de variação ao invés do seu valor absoluto. 

Os experimentos realizados com os grupos de sensores nos mostram 

que o arranjo dos sensores pode contribuir no desempenho obtido pelas redes 

RBF e MLP. Acreditamos, que isto ocorre porque os dopantes são diferentes e 

podem apresentar características que não permitem uma alta sensibilidade do 

filme frente as substâncias.   
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Após inúmeros experimentos, alguns inclusive não mostrados nesta 

dissertação, em virtude dos resultados insatisfatórios, devido algumas 

configurações, notamos que a substância monóxido de carbono apresentou em 

vários treinamentos resposta diferenciada das demais substâncias, por 

exemplo, em alguns experimentos o monóxido de carbono obteve o melhor 

desempenho e em outros o pior. O monóxido de carbono pertence a um grupo 

químico diferente do butano, etano, metano e propano. O monóxido de carbono 

é polar e os demais gases são apolares. A explicação para este fato pode ser 

em razão destas especificidades. 

Após realizarmos inúmeros experimentos podemos constatar que o tipo 

de aquisição realizada influencia nos resultados do desempenho dos 

classificadores. A explicação para esta conclusão pode ser em razão de que, 

na aquisição estática, os sensores ficam um tempo maior em contato com as 

substâncias, permitindo assim uma maior absorção das moléculas nos filmes 

poliméricos. 

Pudemos constatar também que, com a vazão de ½, se obteve 

melhores resultados do que com vazões maiores. Com a vazão menor, o 

contato do filme com o odor, é mais lento, gerando conseqüentemente uma 

passagem mais lenta do gás. Desta forma, há um aumento da presença de 

moléculas odoríferas no sensor permitindo assim uma maior concentração. 

Quanto ao estudo da aguarrás podemos confirmar a suspeita levantada 

pelos usuários ao afirmarem que a aguarrás apresentava odor diferente 

quando refinada por empresas diferentes é verdadeira. Quando a rede 

consegue distinguir níveis diferentes de contaminação isto prova a hipótese 

levantada pelos clientes, caracterizando assim um outro tipo de substância com 

perda da identidade da aguarrás. 

Diante dos resultados alcançados no capítulo 5 deste trabalho podemos 

verificar que, na maioria das vezes, o desempenho da rede MLP foi melhor 

quando comparado com os resultados do RBF, mas o nosso objetivo nesta 

dissertação foi utilizar dois classificadores para analisar os sensores de 

polímeros utilizados no projeto e não identificar qual o melhor modelo para 
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fazer o reconhecimento dos odores de butano, monóxido de carbono, etano, 

metano, propano e aguarrás. Portanto, podemos concluir que as redes neurais 

são adequadas para analisar sensores, quando utilizamos os classificadores 

MLP e RBF. 

6.3 Principais Contribuições 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho, foi possível perceber que uma 

rede neural pode ser utilizada como uma alternativa para identificação de presença de 

gases. 

Diante disto, podemos citar algumas contribuições, tais como: 

• Indicação do melhor grupo de sensores, dentre os três grupos 

estudados, para análise dos gases (etano, butano, metano, 

propano e monóxido de carbono), através do modelo MLP;  

• Estudo de como os dados das substâncias odoríferas: metano, 

etano, monóxido de carbono, metano e propano se comportam 

com o modelo de redes neurais MLP e RBF; 

• Um outro fato importante é a diferença de resultado a partir do 

estudo da forma de aquisição dos dados: estática e em fluxo, 

mostrando claramente que a aquisição em fluxo menor um 

obtém melhor resultado; 

• Escolha da melhor técnica de pré-processamento para os dados 

de odores de sensores de polímeros, dentre as estudadas: 

modelo da diferença, modelo relativo e mudança fracional nos 

dados dos odores estudados; 

• Realização do estudo sobre a presença ou não de agentes 

contaminantes na aguarrás, e seus níveis de contaminação. 
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6.4 Perspectivas de trabalhos futuros 

Como trabalhos futuros pretendemos estudar outros tipos de pré-

processamentos para verificar como esses classificadores se comportam em 

relação ao desempenho da rede. 

Pretendemos também investigar outras classes de sensores para 

comparar os resultados obtidos com a aquisição estática.  

Diante de todos os experimentos realizados com os classificadores MLP 

e RBF podemos observar que os desempenhos alcançados foram diferentes. 

Na maioria das vezes o desempenho de um classificador sobressaia em 

relação ao outro. Diante do exposto pretendemos investigar futuramente outros 

modelos para descobrir se esse comportamento se repete em outros modelos 

de redes neurais, a exemplo do TDNN uma vez que os dados são adquiridos 

no tempo e considerando que o modelo TDNN é temporal. 

Outra perspectiva é trabalhar com uma quantidade bem maior de 

repetições para que possamos utilizar cada repetição como um padrão 

específico, e então verificar o desempenho da rede neural utilizada, tendo em 

vista que a coleta de dados far-se-ia em tempos diferentes. 

Ainda como perspectiva futura, pretendemos verificar se grupos de 

substâncias químicas semelhantes podem interferir no desempenho das redes, 

ou seja, pretendemos investigar grupos de substâncias polares e apolares. 
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