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RESUMO 

 

 

Com o crescimento da capacidade computacional para processamento de dados, a solução de 

problemas cada vez mais complexos tem sido viabilizada por meio da inteligência artificial 

(IA), a qual tenta mimetiza as sinapses e os pensamentos humanos (machine learning). Um dos 

métodos de IA utilizados na indústria de processos químicos, como modelo preditivo, é a rede 

neural artificial (RNA), que gera um modelo matemático aproximado, a partir do conhecimento 

de dados gerados pelo sistema (processo real ou modelo rigoroso). O objetivo deste trabalho é 

utilizar RNA como modelo preditivo de simulação e otimização de processos. O UniSim® foi 

o software utilizado para desenvolvimento do modelo rigoroso necessário para construção do 

banco de dados para o treinamento e teste da RNA, implementada no software Scilab® e na 

IDE Spyder® de linguagem Python®. A RNA foi utilizada em duas estratégias diferentes: (i) 

simulação do processo no seu estado estacionário e (ii) otimização do processo em diferentes 

pontos de estado estacionário (de acordo com distúrbios em algumas variáveis). Três estudos 

de caso foram escolhidos para aplicação: (a) processo de produção de amônia, (b) rede de 

trocadores de calor e (c) processo de produção de n-pentano. Diferentes métricas avaliativas 

foram utilizadas para a análise estatística, referente a performance da RNA: MSE (mean square 

error), RMSE (root mean square error), MAPE (mean absolute percentage error), MAE (mean 

absolute error), erro percentual absoluto, desvio padrão e análise do histograma da distribuição 

do erro percentual absoluto. Todos os processos estudados puderam ser treinados, 

satisfatoriamente. De acordo com as métricas sugeridas, a RNA com menor MSE produzida 

obteve os seguintes valores para a etapa de teste (dados nunca apresentados à RNA): 0,00027 

(processo de produção de amônia – RNA-PS); 0,00012 (processo de produção de n-pentano – 

RNA-PS); 0,00116 (processo de produção de n-pentano – RNA-PO) e 0,00018 (rede de 

trocadores de calor – RNA-PO). Os resultados mostraram que a RNA pode ser uma estratégia 

alternativa ao uso do simulador rigoroso para computar o ponto ótimo de plantas de diversos 

processos e para diferentes cenários. 

Palavras-chave: Machine learning, inteligência artificial, rede neural artificial, UniSim®, 

otimização, simulação, métricas avaliativas, Scilab®, Python Anaconda ®. 
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ABSTRACT 

 

 

There is an increase in the computational capacity for data processing. The solution of problems 

even more complex has been made possible through artificial intelligence (AI), which mimic 

synapses and human thoughts (machine learning). One of the AI methods used in the chemical 

process industry, as a predictive model, is the artificial neural network (ANN), which generates 

an approximate mathematical model, based on knowledge of data generated by the system (real 

process or rigorous model). The goal of this work is to use ANN as a predictive model for 

process simulation and optimization. UniSim® was the software used to develop the rigorous 

model necessary to build a database for train and test the ANN, implemented in Scilab® and 

Python® softwares. ANN was used in two different strategies: (i) simulation of the process in 

its steady state and (ii) optimization of the process at different points of steady state (according 

to disturbances in some variables). Three case studies were chosen for application: (a) ammonia 

production process, (b) heat exchanger network and (c) n-pentane production process. Different 

evaluative metrics were used for statistical analysis, referring to the ANN performance: MSE 

(mean square error), RMSE (root mean square error), MAPE (mean absolute percentage error), 

MAE (mean absolute error), absolute percentage error, standard deviation and histogram 

analysis of the distribution of the absolute percentage error. All the studied processes could be 

trained, satisfactorily. According to the suggested metrics, the RNA with the lowest MSE 

produced obtained the following values for the test step (data has never been presented to the 

RNA): 0.00027 (ammonia production process - RNA-PS); 0,00012 (n-pentane production 

process - RNA-PS); 0.00116 (n-pentane production process - RNA-PO) and 0.00018 (network 

of heat exchangers - RNA-PO). The results demonstrated that ANN can be an alternative 

strategy to the use of rigorous simulator to compute the optimum point of plants in different 

processes and for different scenarios. 

Keywords: Machine learning, artificial intelligence, artificial neural network, UniSim®, 

otimization, simulation, evaluative metrics, Scilab®, Python Anaconda®. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

PRELÚDIO DA DISSERTAÇÃO 

Neste capítulo será realizado uma breve introdução sobre as motivações do 

desenvolvimento do presente trabalho. Após descrever o porquê desse tema ser estudado, os 

objetivos do trabalho serão descritos e, por último, será apresentada a organização textual desta 

dissertação. 

MOTIVAÇÃO PARA O USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

A indústria 4.0 é uma realidade mundial e a inteligência artificial (IA) caminha, 

concomitantemente, com o avanço tecnológico (Spindola et al., 2019). Desde o Renascimento, 

filósofos e cientistas acreditavam que as máquinas poderiam realizar algumas ações que, até 

aquele momento, somente humanos realizavam. Uma frase famosa de René Descartes, 

matemático renascentista, evidencia essa relação: “Eu sou uma máquina que pensa”. 

A ideia central por trás do aprendizado de máquina (do inglês, machine learning) é a 

tentativa de mimetizar pensamentos humanos, ou seja, tentar fazer com que a máquina processe 

as informações como um ser humano, só que com uma maior eficiência. O termo foi usado pela 

primeira vez em uma conferência de matemática na universidade de Dartmouth, nos EUA 

(Venkatasubramanian, 2018). Por sua vez, as redes neurais artificiais (RNAs) foram idealizadas 

no trabalho de McCulloch e Pitts, em 1943 (Hagan et al., 2014). Mesmo com esse intervalo de 

tempo grande, o poder computacional e o desenvolvimento teórico das RNAs não ocorreram 

de forma crescente; sendo que houve dúvidas acerca dos primeiros modelos nesse ínterim 

(Nunes, 1998). 

As RNAs vêm apresentando elevada relevância na área científica, principalmente devido 

ao desenvolvimento do poder computacional disponível atualmente e das ferramentas de 

engenharia, tais como a otimização de processos (Venkatasubramanian, 2018). 

MOTIVAÇÃO PARA O USO DAS REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

As RNAs já estão incorporadas no cotidiano da sociedade atual, seja na sugestão da 

escolha de algum filme pela plataforma de streaming ou na predição de variáveis de um 

processo físico e/ou químico. Segundo Venkatasubramanian (2018), a automação do raciocínio 

simbólico para multiprocessos com multivariáveis e o requerimento de níveis mais altos para 

tomadas de decisão, são alguns dos novos desafios que o engenheiro químico terá que trabalhar 
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nessa nova era. Os modelos matemáticos tradicionais podem não exprimir as relações de causa 

e efeito das variáveis em uma planta de processo, sendo essas informações cruciais para 

diagnóstico de falhas, análise de risco e controle supervisionado. Esse desafio é ainda maior 

quando tratamos de processos industriais que são altamente complexos e não lineares. Por isso, 

em muitos casos, há a necessidade de um modelo híbrido, no qual o engenheiro, além de 

trabalhar com o modelo clássico, também deve aplicar modelos teóricos gráficos ou modelos 

baseados em regras ou modelos orientados a dados (do inglês, data-driven models), por 

exemplo, as redes neurais artificiais (Venkatasubramanian, 2018). 

Na Engenharia de Processos, os problemas vêm apresentando mais complexidade e 

integração entre diversos equipamentos e plantas, com muitos parâmetros para serem analisados 

e elevada não linearidade (Spindola et al., 2019). Por isso, há um interesse grande na 

combinação de modelos de engenharia tradicionais, já conhecidos e difundidos, com os 

modelos orientados a dados, como é o caso das RNAs. Em sua essência, as RNAs são 

multivariadas, eficientes com problemas complexos e não lineares, além de poderem apresentar 

múltiplas entradas e saídas. Por esses motivos, estão sendo amplamente utilizadas na 

Engenharia de Processos ao longo dos anos (Mohammad et al., 2013; Tgarguifa et al., 2020 e 

Lee et al., 2009). Contudo, pesquisadores no campo da Engenharia Química vem aplicando 

métodos de inteligência artificial, com mais relevância, desde a década de 1980. Uma breve 

contextualização histórica da IA na Engenharia Química e no campo da ciência como um todo 

será detalhada no próximo capítulo. 

Há também um grande interesse comercial acerca dos modelos de aprendizado de 

máquina. Diversas empresas e investidores globais estão financiando projetos de 

desenvolvimento de tecnologias nessa área da ciência, sendo válido destacar a China como um 

grande player nesse aspecto (Chui et al., 2018). 

Todos esses pontos foram influenciados pelo aumento do poder computacional, 

juntamente com o menor custo para desenvolvimento de algoritmos de IA e as plataformas open 

source que geram um progresso enorme no campo da Engenharia Química, com destaque para 

a Engenharia Molecular, logística, automação de operações integradas e Engenharia de 

Processos. Estamos vivendo na época dos dados, sejam pessoais ou processuais, portanto, a IA 

e a ML apresentam elevada aplicabilidade nos mais diversos projetos que estão em 

desenvolvimento, uma vez que há uma quantidade imensa de dados gerados, informações 

armazenadas e conhecimento adquirido nos mais diversos tipos de processos. 
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OBJETIVOS 

A utilização de redes neurais na indústria química é uma realidade atual, como se pode 

identificar em Hough et al. (2017) e Wu H. (2018). De acordo com a revisão bibliográfica 

realizada neste estudo, nota-se que há diversos trabalhos aplicando RNA na simulação de 

processos, principalmente nas duas últimas décadas. Nesse sentido, este estudo visa à aplicação 

de uma RNA para (i) simular as respostas de processos químicos em diferentes pontos de estado 

estacionário e (ii) predizer possíveis configurações ótimas das plantas. 

Na metodologia proposta, os dados analisados de cada processo provêm da mesma 

planta, simulada em diferentes pontos de estado estacionário, na qual distúrbios são 

previamente selecionadas e alterados para geração de diferentes pontos amostrais do processo. 

A partir dessa seleção de variáveis, a planta é simulada (para gerar um conjunto de dados não 

otimizados) e otimizada (para gerar um conjunto de dados otimizados) para cada ponto, de 

acordo com um critério (função objetivo) pré-estabelecido, no qual variáveis  de decisão 

(independentes) são modificadas com a finalidade de minimizar a função objetivo. Desse modo, 

um conjunto de pontos otimizados é gerado, servindo como dados de treino e teste da RNA. 

Para a RNA da simulação não otimizada, os dados de entrada são as variáveis distúrbios 

enquanto a variável de saída é a função objetivo. Já para a RNA da simulação otimizada, os 

dados de entrada são as variáveis distúrbios e os dados de saída são a função objetivo e também 

as variáveis de decisão (calculadas a partir do procedimento de otimização). Sendo assim, a 

função da RNA da simulação não otimizada é predizer os valores das variáveis de decisão de 

modo a conduzir a planta para o ponto ótimo. 

O resultado da RNA foi avaliado utilizando-se gráficos e indicadores, tais como: MSE 

(erro médio quadrático, ou, em inglês, mean square error), RMSE (raiz quadrada do erro médio 

quadrático, ou, em inglês, root mean squared error), MAPE (erro percentual absoluto médio, 

ou em inglês, mean absolute percentage error), desvio padrão e o histograma do erro percentual 

absoluto de cada variável de saída. 

O software UniSim® foi utilizado para simulação dos processos e os softwares Scilab® 

e Python® foram utilizados para o desenvolvimento da rede neural artificial (em inglês, 

artificial neural network), vinculadas a redes do tipo perceptron multicamadas (MLP) com o 

algoritmo feedforward backpropagation. As RNAs são provenientes de três bibliotecas 

diferentes. No Scilab®, a função utilizada foi a “ann_FFBP_lm” da toolbox “Neural Network 
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Module”. No software Spyder® (linguagem Python®), as bibliotecas keras e scikit-learn foram 

utilizadas para o desenvolvimento das RNAs. 

Para a otimização, o algoritmo Enxame de Partículas (do inglês Particle Swarm 

Optimization – PSO) foi utilizado e programado na linguagem Python®. 

ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

É válido ressaltar que a língua utilizada no campo da inteligência artificial é a inglesa, 

preponderantemente. Por ser a forma mais comum encontrada, neste trabalho, são destacados 

os nomes, também em inglês, de algumas técnicas, métricas e algoritmos utilizados no 

aprendizado de máquina. 

Esta dissertação de mestrado está dividia nos seguintes capítulos: 

 
No Capítulo 1, é apresentada uma breve introdução sobre esta dissertação. Os objetivos 

deste trabalho são destacados logo em seguida. 

No Capítulo 2, é abordada uma revisão da literatura, apresentando exemplos da 

utilização de redes neurais em diversos campos da ciência, destacando o uso desta técnica no 

estudo da otimização de processos físicos e/ou químicos. 

No Capítulo 3, são descritos os métodos, métricas, processos e softwares utilizados para 

o desenvolvimento deste trabalho. 

No Capítulo 4, são apresentados os resultados obtidos, para análise e discussão. 

 
No Capítulo 5, é realizada a conclusão, informando sugestões para trabalhos futuros. 

 
No Capítulo 6, por fim, foram organizadas as referências bibliográficas utilizadas nesta 

dissertação. 
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 
 

INTRODUÇÃO AO CAPÍTULO 2 

Uma breve contextualização histórica sobre a inteligência artificial é apresentada no 

início deste capítulo, para que o leitor possa entender onde e como tudo começou e a nossa 

progressão até os dias atuais. A história desse campo da ciência foi apresentada segundo dois 

pontos de vista; o da engenharia de processos e em relação às mais variadas áreas de 

conhecimento humano. 

Em seguida, os conceitos de aprendizado supervisionado e não supervisionado são 

identificados. Como neste trabalho é utilizado o método das redes neurais artificiais de 

aprendizado supervisionado, é realizada uma revisão da literatura sobre o assunto, destacando 

a motivação inicial de seu desenvolvimento, e uma explicação matemática do cálculo realizado 

por uma RNA com retropropagação do erro. 

Neste trabalho, um algoritmo de otimização de processos é utilizado para poder gerar 

dados ótimos no simulador UniSim®. Por isso, neste capítulo, esse algoritmo é detalhado, e a 

otimização de processos explicada de uma forma geral, segundo determinados autores de livros 

e artigos, uma vez que essa área da ciência é de vasta importância na engenharia de processos. 

Por fim, alguns estudos que utilizam métodos de inteligência artificial são destacados, 

sendo separados em duas vertentes: ciência ampla e somente na engenharia de processos, pois 

este segundo ponto de vista faz parte da linha de pesquisa deste trabalho. 

APRENDIZADO DE MÁQUINA (MACHINE LEARNING) 

Contextualização da Inteligência Artificial no mundo 

Desde a o renascimento, o ser humano acredita que máquinas podem realizar tarefas que 

só pessoas desempenhavam até aquele momento. A humanidade passou por diversas revoluções 

industriais ao longo dos séculos subsequentes, resultando em avanços tecnológicos que 

promoveram a forma em que vivemos nos dias atuais. 

 

Em 1763, a partir do trabalho publicado por Thomas Bayes (1701-1761), se obteve o 

conhecimento de um método de inferência estatística, que permite a atualização da 

probabilidade de um evento acontecer à medida que mais dados e informações são compilados, 

o que se tornou a base do conhecido Teorema de Bayes. Outros trabalhos de grande influência 

no campo da IA foram produzidos pelo matemático George Boole, que desenvolveu a Álgebra 
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Booleana, demonstrando que pensamentos lógicos poderiam ser transcritos em uma sequência 

de valores booleanos (0 e 1), ou seja, tornou-se plausível matematizar o pensamento humano, 

e reduzi-lo a uma lógica matemática que é calculável (Hagan et al., 2014). 

 

Ao longo do século XIX e do século XX, o desenvolvimento da lógica foi se 

aperfeiçoando, desde a calculadora de Charles Babbage e Ada Byron a estudos de Turing 

(1950), considerado um dos precursores do computador moderno – máquina que pode fazer 

operações lógicas, assim como os humanos. McCulloch e Pitts escreveram um dos primeiros 

trabalhos remetendo a ideia de neurônios artificiais e machine learning, como se entende hoje 

em 1943 (Hagan et al., 2014). 

O desenvolvimento do estudo sobre inteligência artificial cresceu durante os anos 

seguintes, com os trabalhos de Donald Hebb (1949), Alan Turing (1950), Minsky e Edmonds 

(1951), que construíram o primeiro computador à base de redes neurais artificiais. 

Conhecimentos teóricos básicos errôneos e a falta de poder computacional para 

resolução de problemas mais complexos inviabilizaram a prática e o avanço nos investimentos 

no campo científico. Por isso houve um período de 10 a 15 anos com uma diminuição nos 

investimentos e nos estudos desta área, retornando com bastante potência na década de 1980 

(Hagan et al., 2014). 

Entre 1980 e 1989, o estudo foi retomado. Houve a criação da lógica Fuzzy, que se 

diferencia da booleana por poder apresentar valores reais entre 0 e 1. Em 1989, o mestre 

internacional de xadrez David Levy foi vencido por um programa conhecido como Deep 

Thought (Press, 2016). 

Em 1997, o programa Deep Blue (IBM) venceu o maior jogador de xadrez da história, 

Gary Kasparov, fato que foi noticiado no mundo inteiro. No século XXI, jogos de vídeo games 

são baseados em machine learning, como por exemplo Far Cry, Last of Us, HALO, FIFA, e 

muitos outros. 

As companhias mais valiosas do mundo, na data que este trabalho foi escrito, 

desenvolvem vários projetos com foco em inteligência artificial. Em 2014, a Google 

desenvolveu e testou um carro sem motorista. A empresa já utiliza ML para auxiliar no trabalho 

de buscador geral de informações. 

A falta de poder computacional foi um significativo empecilho na pesquisa e 

desenvolvimento da machine learning em meados do século XX. Com o aumento deste poderio, 
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diversos estudos foram, e ainda estão sendo realizados ao redor do mundo. Uma notícia 

importante para este campo de trabalho é a produção dos computadores quânticos, que poderão 

acelerar ainda mais o processamento e potencializar as pesquisas e o desenvolvimento acerca 

da inteligência artificial (Matsuura, 2019). 

Contextualização da Inteligência Artificial Aplicada à Engenharia Química 

O aprendizado de máquina (em inglês machine learning) é motivo de estudo dos 

pesquisadores ao redor do mundo há décadas. Na Engenharia Química, o seu início remonta às 

décadas de 1960 e 1970. Segundo Venkatasubramanian (2018), um trabalho a ser destacado 

nesta etapa inicial foi o sistema Sintetizador de Design Inicial Adaptativo (Adaptative Initial 

Design Synthesizer) de Dale Rudd e Jeff Siirola (1971), usado para síntese de processo. 

 
O próximo ciclo da IA, no âmbito da engenharia de processos, ocorreu do início da 

década de 1980 até meados da década de 1990. Foi a era dos sistemas especialistas, e a primeira 

tentativa de explorar os conhecimentos de Inteligência Artificial no campo da Engenharia 

Química. Esses sistemas procuram mimetizar a resposta humana para um problema de domínio 

específico. Conhecimento humano e de memória (heurísticas desenvolvidas através da 

experiência de anos) são utilizados  para programar tais máquinas de aprendizado. Esses 

sistemas apresentam alta especificidade e um supervisor específico para cada problema, com o 

intuito de obter o melhor resultado possível, com a maior generalização realizável. No artigo 

de Venkatasubramanian (2018), dois sistemas podem ser destacados dessa época: o 

CONPHYDE, de 1983, e o DECADE, de 1985. O primeiro foi utilizado para predizer 

propriedades termodinâmicas de misturas complexas de fluidos, e, o segundo, para design de 

catalisadores, sendo ambos programas desenvolvidos por pesquisadores da Carnegie Mellon 

University (CMU). 

Essa metodologia começou a ser estudada na Europa nessa época também, indicando 

um crescimento na quantidade de trabalhos sobre IA aplicada na Engenharia Química. O 

primeiro curso que ensinava IA no campo da Engenharia de Processos foi aplicado na Columbia 

University, e tinha como base os ensinamentos de sistemas especialistas. Stephanopoulos 

(1986) descreveu os avanços no campo até a data de publicação, e discutiu sobre os possíveis 

avanços que a IA poderia proporcionar nos anos subsequentes. 

Os sistemas especialistas obtiveram sucesso em suas predições e análises, porém, 

durante essa época, ficou evidenciado que esses programas seriam custosos pelo ponto de vista 

financeiro e intelectual; a necessidade de um supervisor especialista também era crucial. Além 
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disso, quando novas informações entravam no processo, o sistema tinha dificuldade para 

generalizar os dados, uma vez que apresenta alta especificidade. Logo, qualquer alteração 

poderia causar problema em sua análise, assim como acontece em uma planta com 

retroalimentação, por exemplo (Venkatasubramanian, 2018). 

O terceiro ciclo ocorreu entre a década de 1990 e 2008, aproximadamente. Este período 

ficou marcado pela utilização das redes neurais artificiais, algo proporcionado pelo 

desenvolvimento do algoritmo da retropropagação do erro. O trabalho de Rumelhart, Williams 

e Hinton, de 1986, permitiu o treinamento de redes neurais que podiam reconhecer parâmetros 

ocultos em um conjunto enorme de dados automaticamente. Foi um momento de escala da 

Inteligência Artificial (Venkatasubramanian, 2018). 

Dentre outros avanços ocorreram além das redes neurais, pode-se destacar arquiteturas 

de caixa preta e cognitivas. Tais máquinas de aprendizado geraram conhecimento e trabalhos 

importantes nessa era, sendo que algumas ainda são utilizadas nos dias de hoje. 

Apesar de todo entusiasmo sobre Inteligência Artificial, o avanço no campo da 

Engenharia Química foi abaixo do esperado (Venkatasubramanian, 2018). Isso aconteceu por 

causa da falta de poder computacional e baixo armazenamento de dados, algo que vem sendo 

alterado por conta da era Big Data em que estamos vivendo. Dados são vistos como peças 

extremamente importantes no mecanismo das empresas, e através deles é possível inferir 

diversas análises para entender determinado processo ou melhorá-lo. Por conta disso, novos 

empregos foram criados, como o Engenheiro de Dados e o Cientista de Dados. 

Segundo Venkatasubramanian (2018), não houve o “empurrão da tecnologia” e nem o 

“puxão do mercado”. Ou seja, a tecnologia não proporcionou uma base significativa para o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento da IA e, com o não aprimoramento das máquinas de 

aprendizado, o mercado permaneceu com as tecnologias já testadas ao longo dos anos. Um 

exemplo que pode ser citado é o MPC (model-predictive control), muito utilizado atualmente, 

e que apresentou bons resultados ao longo dos anos. 

O próximo ciclo da história da IA na Engenharia de Processos está ocorrendo e 

progredindo cada vez mais com o uso das redes neurais de aprendizado profundo, ou, em inglês, 

deep learning, e do aprendizado por reforço. O crescente aumento do uso de máquinas de 

aprendizado em grandes companhias pelo mundo proporciona uma mudança na cultura 

humana. As pessoas estão aceitando opiniões e recomendações de robôs; é possível citar 
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exemplos como o Youtube, Google e Alexa. A Inteligência Artificial está no meio social da 

humanidade e, cada vez mais, permeando a vida das pessoas Venkatasubramanian (2018). 

O poder computacional evoluiu drasticamente nas últimas décadas. Na década de 1980, 

os computadores armazenavam dados na ordem de 10MB (MegaByte) e, hoje em dia, os 

computadores mais recentes apresentam memória na ordem dos TB (TeraBytes) (Silva G., 

2020). 

Softwares que apresentam um ambiente de programação em alto nível como Python, 

Julia, MATLAB, TensorFlow, dentre outros, também evoluíram e avançaram no 

aperfeiçoamento de seus algoritmos, dentre eles, os de IA. Para Venkatasubramanian (2018), o 

campo da inteligência artificial está tendo o “empurrão da tecnologia” e o “puxão do mercado” 

neste momento, e essa convergência pode acelerar a sua implementação. Cada vez mais, vemos 

empresas se importando com a ciências dos dados e utilizando máquinas de aprendizado para 

gerar análises cada vez mais robustas e automatizadas. 

Para um desempenho satisfatório, é necessária uma grande quantidade de dados (big 

data), sendo que, em alguns tópicos da Engenharia Química, a quantidade de dados possíveis 

de se obter é pequena. Como por exemplo em ensaios experimentais, nos quais realizar 100 mil 

amostras pode ser difícil. Porém, outras áreas podem sobrepujar esse limite. A simulação de 

processos é uma delas, uma vez que se pode utilizar softwares para geração de um volume 

grande e confiável de dados. Além disso, dados provenientes de processos reais podem ser 

analisados e se enquadram na grandeza dos Big data (Venkatasubramanian, 2018). Porém, é 

valido destacar que a geração de uma grande quantidade de dados através de simulação é um 

gargalo no desenvolvimento de projetos e produtos que utilizam técnicas de aprendizado de 

máquina. 

APRENDIZADO SUPERVISIONADO X NÃO SUPERVISIONADO 

É possível dividir as formas de aprendizado das redes neurais em dois grandes grupos 

(Nunes, 1998): 

I. Aprendizado supervisionado – os dados de entrada são processados por meio de 

um algoritmo de RNA, gerando um ou mais dados de saída. A boa resposta para o modelo 

proposto se deve, dentre outras razões, a um conjunto de dados de entrada que possa 

exemplificar diversos casos do processo analisado na etapa de treinamento da rede neural 

artificial. Portanto, é um aprendizado que requer um “professor” para ser realizado. 
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Algumas técnicas de aprendizado supervisionado são: 

 

 RNA - Perceptron multicamada (em inglês, multilayer perceptron – MLP) 

 

➢ Rede neural artificial FeedforwardBackpropagation Levenberg-Marquadt 

 

➢ Rede neural artificial FeedforwardBackpropagation Gradient Descent 

 

 ADALINE (Adaptative Linear Element) 

 

 LVQ (Learning Vector Quantization) 

 

 Máquina de suporte vetorial (em inglês, support vector machine - SVM) 

 

 Árvore de decisão (em inglês, decision tree) 

 

 Florestas aleatórias (em inglês, ramdom forest) 

 

 Redes neural recorrentes (em inglês, recurrent neual network – RNN) 

 

 ALN (Adaptive Logic Networks) 

 
II. Aprendizado não supervisionado – identifica uma correlação entre os dados de 

entrada, não necessitando de uma etapa de treinamento, por isso não apresenta supervisão 

(“professor”). 

Algumas técnicas de aprendizado supervisionado são: 

 

 Mapa Auto-organizável de Kohonen 

 

 Redes neurais artificiais 

 

 Máquina de suporte vetorial (em inglês, support vector machine - SVM) 

 

 Aprendizado competitivo 

 

 Clusterização k-médias (em inglês, k-means clustering) 

 

 Rede de Grossberg 

 

 ART (Adaptive Resonance Theory) 

 

 Rede de Hopfield 
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REDE NEURAL ARTIFICIAL (RNA) 

As redes neurais artificiais foram projetadas baseando-se em uma rede de neurônios 

biológica. O neurônio biológico apresenta axônio, dendritos e o corpo da célula (Figura 2.1). O 

axônio é um filamento longo que carrega sinais elétricos (informações) do corpo celular 

(também designado por soma) de um neurônio para outro através de conexões com os dendritos 

deste outro neurônio. Tal conexão é chamada de sinapse. Por sua vez, os dendritos são 

filamentos mais curtos que carregam sinais elétricos de um neurônio para o corpo da célula. É 

através da intensidade dessas sinapses e de uma complexa rede de reações eletroquímicas que 

acontece no cérebro que ações e pensamentos são realizados (Levitan e Kaczmarek 2015). 

Figura 2.1 – Neurônio Biológico do ser humano 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Alguns neurônios já existem quando nascemos, mas a quantidade de células aumenta 

com o passar dos anos, através do aprendizado das sensações, ações e pensamentos que o ser 

humano vai adquirindo ao longo da vida. Cientistas descobriram que crianças com mais de seis 

meses de idade não conseguem distinguir determinados sons porque não foram expostos a eles 

nos primeiros meses de vida (Werker e Tees, 1984). 

As redes neurais artificiais (RNAs) são provenientes do campo da inteligência artificial, 

e trabalham na tentativa de mimetizar pensamentos e/ou ações humanas em máquinas através 

de métodos de machine learning. 
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Modelagem matemática de uma RNA com retropropagação do erro 

Nesta subseção, é apresentado o método de “aprendizado” das redes neurais 

supervisionadas, de forma matemática. Utilizaremos a mesma notação do livro base de redes 

neurais artificiais estudado para este trabalho (Hagan., et al. 2014). 

 Escalares – letra minúscula em itálico: a, b, c 

 

 Vetores – letra minúscula em negrito e itálico: a, b, c 

 

 Matrizes – letra maiúscula em negrito e itálico: A, B, C 

 
Uma RNA é formada por diversos neurônios e parâmetros. Na Figura 2.2, é 

exemplificado como o processo matemático de uma rede neural com um único neurônio, uma 

entrada e uma saída é realizado: 

Figura 2.2 – Neurônio com uma entrada e uma saída 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

A entrada p é multiplicada pelo peso w, e esse produto wp é somado com um bias (b), 

gerando uma saída n, que é a entrada do bloco da função de ativação f. Alguns autores também 

denominam f de função de transferência, porém todos os termos remetem a mesma 

funcionalidade. A saída do neurônio é representada pelo valor escalar a. Matematicamente, 

podemos formular esse processo de acordo com a Equação 1. 

 

𝑎 = 𝑓(𝑤𝑝 + 𝑏) (1) 

 
O valor de saída do neurônio depende de alguns parâmetros. O bias b é como se fosse 

um peso. Contudo, caso o usuário não o queira utilizar, o mesmo pode ser anulado (Hagan, et 

al. 2014). O peso w e o bias b são os parâmetros que são ajustados pelo algoritmo de otimização 

da rede neural, a fim de gerar uma saída com valor próximo daquele tido como referência. 

A função de ativação f pode ser linear ou não linear, sendo especificada pelo 

programador da RNA. Alguns exemplos de funções são apresentadas na Tabela 2.1. A função 
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Softmax geralmente é utilizada nos casos em que as redes neurais artificiais promovem a 

classificação dos dados analisados, transformando o vetor dos valores de saída da RNA em um 

vetor de probabilidades. A relu é a função de ativação padrão nas redes MLP da biblioteca 

scikit-learn, pois não satura no sentido positivo, e não apresenta tempo computacional elevado 

para ser calculada. Outras funções foram propostas para melhorar o desempenho das redes, tais 

como elu e selu. Inicialmente proposta por Cleivert et. al. (2015), a função elu pode apresentar 

valores negativos também, o que permite que a média seja levada a zero, da mesma forma que 

uma normalização uniforme, porém com menor custo computacional. Embora seja mais custosa 

que outras funções de ativação, apresenta maior velocidade na convergência do treinamento de 

uma rede neural. Essas funções foram propostas porque há a necessidade da derivada na etapa 

de atualização dos pesos, e podem tornar o processo mais suave, além de apresentarem 

similariedades com o pensamento humano. A relu, por exemplo; caso o estímulo (entrada) seja 

maior que zero, responderá da mesma forma, caso contrário, não irá prosseguir. Isso pode se 

tornar um problema caso ocorra “mortes” de alguns neurônios, ou seja, se o resultado da saída 

da função de ativação ser nulo (Cleivert et. al., 2015). 
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Tabela 2.1 – Exemplos de funções de ativação (Hagan, et al. 2014) 
 

Função de ativação Equação 

Linear 𝑓(𝑥) = 𝑥 

Sigmoid logística ou Log-Sigmoid 
  1  

𝑓(𝑥) = ) 
𝑒(−𝑥) + 1 

Tangente hiperbólica 𝑓(𝑥) = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑥) 

 

Selu (Unidade linear exponencial em escala, ou em 

inglês, scaled exponential linear unit) 

𝑠𝑒 𝑥 > 0 𝑓(𝑥) = 𝛼 ∙ 𝑥 

𝑠𝑒 𝑥 < 0 𝑓(𝑥) = 𝛼 ∙ 𝛽 ∙ (𝑒𝑥 − 1) 

 

Onde: 
𝛼 = 1.67326324 
𝛽 = 1.05070098 

Relu (unidade linear retificada, ou em inglês, 

rectified linear unit) 

𝑠𝑒 𝑥 > 0 𝑓(𝑥) = 𝑥 

𝑠𝑒 𝑥 ≤ 0 𝑓(𝑥) = 0 

 
Elu (unidade linear exponencial, ou em inglês, 

exponential linear unit) 

 
𝑠𝑒 𝑥 > 0 𝑓(𝑥) = 𝑥 

𝑠𝑒 𝑥 ≤ 0 𝑓(𝑥) = 𝛼 ∙ (𝑒𝑥 − 1) 

Onde: 𝛼 > 0 

 

 

 

Softmax 

𝑒𝑥𝑖 
𝑓(𝑥)𝑖 = 

∑𝑛 𝑒𝑥𝑗
 

𝑗=1 

Onde 𝑥𝑖 é o valor do elemento de 

cada posição 𝑖 e o denominador da 

𝑓 é a soma da exponenciação de 

cada elemento presente no vetor n 

dimensional 

Softplus 𝑓(𝑥) = log (𝑒𝑥 + 1) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Uma rede neural artificial apresenta diversos neurônios, pesos, bias, entradas, saídas e 

camadas. Uma RNA simples é formada por uma camada de entrada, uma camada oculta, e uma 

camada de saída, sendo cada uma formada por inúmeros neurônios, número esse especificado 

pelo desenvolvedor da rede. Uma rede de aprendizado profundo (em inglês, deep learning) é 

formada por mais camadas ocultas. Uma representação de uma RNA com duas camadas ocultas 

pode ser ilustrada na Figura 2.3. 
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Figura 2.3 – Configuração de uma rede neural artificial com 2 camadas ocultas 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Neste exemplo de rede neural, há 𝑅 dados de entrada, 𝑆 neurônios na primeira camada 

oculta, m neurônios na segunda camada oculta e L neurônios na camada de saída, ou seja, temos 

uma rede com a seguinte configuração [R S m L]. Por essa notação é possível inferir que cada 

camada pode ter um número de neurônios diferente da outra em uma rede neural artificial. 

Na análise de problemas de engenharia, a quantidade de parâmetros trabalhados é 

geralmente elevada. Contudo, há algumas aplicações mais simples, como por exemplo no caso 

da classificação binária de determinado objeto. Wu e Zao (2018) desenvolveram uma rede 

neural convolucional profunda (em inglês, deep convolutional neural network – DCNN), que 

diagnostica o clássico processo Tennessee Eastman (TE) (Downs e Vogel, 1993) em falha ou 

não, obtendo um valor médio para a taxa de diagnóstico de falha (em inglês, fault diagnosis 

rate - FDR) de 88,2% e uma taxa de falsos positivos (em inglês, false positive rate - FPR) acima 

de 91% em todos os 21 casos estudados. Ou seja, há a necessidade de 21 neurônios na camada 

de saída. O resultado da classificação na falha é 1 (falha) ou 0 (não falha). 
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Uma função de ativação popularmente utilizada para esses casos é a softmax. Os demais 

hiperparâmetros que compõem a arquitetura da rede deverão ser estudados e testados para se 

avaliar qual modelo apresenta a melhor resposta, assim como foi realizado no estudo de Wu e 

Zao (2018). Alguns hiperparâmetros que podem ser citados são: quantidade de neurônios por 

camada, quantidade de camadas, função de ativação na camada, número de épocas, entre outros. 

Outro trabalho de classificação binária, no campo de diagnóstico de falhas em um processo da 

indústria química, é o de Zhang (2005). Neste estudo, o autor se propõe a predizer quando 

ocorre uma falha em um reator continuamente agitado (em inglês, continuous stirred tank 

reactor – CSTR). Logo, o resultado de uma rede neural artificial simples foi comparado com o 

resultado de múltiplas redes, e concluiu-se que a média dos resultados de diversas redes neurais 

foi melhor do que a resposta de uma única rede. Todas as RNAs utilizadas dispunham de 1 

camada oculta com 10 neurônios e uma camada de saída com 11 neurônios, sendo que havia 11 

especificações de falhas no processo. Nesse caso, a função de ativação entre a camada oculta e a 

de saída foi a sigmoide. 

Como foi discutido anteriormente, as equações que descrevem o aprendizado da RNA, 

por meio da retropropagação do erro, podem ser formuladas da seguinte forma: 

 

𝒂𝑚̇+1 = 𝒇𝑚̇+1(𝑾𝑚̇+1𝒂𝑚̇ + 𝒃𝑚̇+1) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚̇ = 0,1,2, … , 𝑀 − 1 (2) 

𝒂0 = 𝒑 (3) 

 
Onde M é o número de camadas na RNA e 𝒑 é o vetor com os dados de entrada que 

propicia a inicialização. A saída da última camada é a saída da rede neural (Equação 4). 

 

𝒂𝑴 = 𝒂 (4) 

 
A função perda (em inglês, loss function) produz um valor que será minimizado por 

meio de um algoritmo de otimização, que atualiza os parâmetros da rede neural a cada iteração 

(Aretz et.al., 2011). Para exemplificar, utilizaremos a função (𝐹) do erro médio quadrático (em 

inglês, mean square error – MSE), formulada segundo a Equação 5(a). O vetor x armazena os 

valores dos pesos e bias da rede neural. O operador Esperança é indicado pela letra E. Os valores 

tidos como reais e que proporcionam o treinamento da RNA estão representados pelo veto “𝒕”. 

A letra “T” é utilizada para identificar a transposta da matriz ou do vetor subescrito a este termo. 
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𝐹(𝒙) = 𝐸ሾ(𝒕 − 𝒂)2ሾ 
 
𝐹(𝒙) = 𝐸ሾ(𝒕 − 𝒂)𝑇(𝒕 − 𝒂)ሾ 

(5) 

 
(5a) 

 

O algoritmo de otimização utilizado aqui para exemplificar o método da 

retropropagação do erro será o gradiente descendente estocástico (em inglês, stochastic 

gradient descent) (Hagan, et al. 2014). A atualização dos pesos e bias é formulada 

matematicamente segundo as Equações 6 e 7, respectivamente. O parâmetro 𝛼 é denominado 

taxa de aprendizado e funciona como o passo do algoritmo de otimização entre iterações 

subsequentes. 

 

𝑤𝑚̇(𝑘 + 1) = 𝑤𝑚̇(𝑘) − 𝛼 
𝜕𝐹

 
𝑖,𝑗 𝑖,𝑗 𝜕𝑤𝑚̇ 

𝑖,𝑗 

(6) 

𝑏𝑚̇(𝑘 + 1) = 𝑏𝑚̇(𝑘) − 𝛼 
𝜕𝐹

 
𝑖 𝑖 𝜕𝑏𝑚̇ 

𝑖 

 
(7) 

 
Onde o índice i indica o índice do dado de entrada, j indica o índice do neurônio e m indica o 

índice que especifica a camada. 

 
Para encontrar a derivada do erro em relação a cada peso e bias, é necessário utilizar a 

regra da cadeia (em inglês, chain rule). As Equações 8 e 9 apresentam a formulação matemática 

desta aplicação. 

 

𝜕𝐹 𝜕𝐹 𝜕𝑛𝑚̇ 
= ∙ 𝑖  

𝜕𝑤𝑚̇ 𝜕𝑛𝑚̇   𝜕𝑤𝑚̇ 
𝑖,𝑗 𝑖 𝑖,𝑗 

(8) 

𝜕𝐹 𝜕𝐹 𝜕𝑛𝑚̇ 
= ∙ 𝑖   

𝜕𝑏𝑚̇ 𝜕𝑛𝑚̇   𝜕𝑏𝑚̇ 
𝑖 𝑖 𝑖 

 
(9) 

 
Como visualizado na Figura 2.3, podemos equacionar n (entrada da função de ativação) 

em relação ao peso e bias (Equação 10 e 11). 

 
𝑆𝑚̇−1 

𝑛𝑚̇ =  𝑤𝑚̇𝑎𝑚̇−1 + 𝑏𝑚̇ 
𝑖 𝑖,𝑗  𝑗 𝑖 

𝑗=1 

 
(10) 
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𝑖 

 

 𝜕𝑛𝑚̇ 𝜕𝑛𝑚̇ 
𝑖     

= 𝑎𝑚̇−1 ,   𝑖    = 1 
𝜕𝑤𝑚̇ 𝑗 𝜕𝑏𝑚̇ 

𝑖,𝑗 𝑖 

(11) 

 

Onde 𝑆𝑚̇−1 corresponde ao número de neurônios de uma camada (m-1). 

 
Ao definir a sensibilidade, de acordo com a Equação 12: 

 
 

𝑠𝑚̇ = 
𝜕𝐹 

𝑖 𝜕𝑛𝑚̇ 
𝑖 

(12) 

 
e utilizando as Equações [8-11], é possível reescrever as Equações 6 e 7 de atualização dos 

parâmetros da RNA da seguinte forma: 

 
𝑤𝑚̇(𝑘 + 1) = 𝑤𝑚̇(𝑘) − 𝛼𝑠𝑚̇𝑎𝑚̇−1 
𝑖,𝑗 𝑖,𝑗 𝑖 𝑗 (13) 

𝑏𝑚̇(𝑘 + 1) = 𝑏𝑚̇(𝑘) − 𝛼𝑠𝑚̇ 
𝑖 𝑖 𝑖 

 

(14) 

 
Para encontrar 𝑠𝑚̇, a utilização da regra da cadeia se faz necessária novamente e a 

seguinte matriz Jacobiana (Equação 15) é formada. 

 

 𝜕𝑛
𝑚̇+1 𝜕𝑛𝑚̇+1 𝜕𝑛𝑚̇+1 

𝖥 1  1 ⋯ 1 ې 

𝜕𝒏𝑚̇+1 𝜕𝑛𝑚̇ 𝜕𝑛𝑚̇ 𝜕𝑛𝑚̇ 
1 2 𝑆𝑚̇ 

𝜕𝒏𝑚̇     = ⋮ ⋮ ⋮ 
𝜕𝑛𝑚̇+1 𝜕𝑛𝑚̇+1 𝜕𝑛𝑚̇+1 

 𝑆𝑚̇+1 𝑆𝑚̇+1 ێ
⋯ 𝑆𝑚̇+1 ۑ 

 ے 𝑛𝑚̇ 𝜕𝑛𝑚̇ 𝜕𝑛𝑚̇�� ۏ
1 2 𝑆𝑚̇ 

 

 
(15) 

 
De forma geral, com o uso da Equação 10, temos que: 

 
 

𝜕𝑛𝑚̇+1 𝜕൫∑𝑆
𝑚̇   
𝑤𝑚̇+1𝑎𝑚̇ + 𝑏𝑚̇+1൯ 𝜕𝑎𝑚̇ 𝜕𝑓𝑚̇(𝑛𝑚̇) 

  𝑖 = 𝑙=1 𝑖,𝑙 𝑙 𝑖 = 𝑤𝑚̇+1 𝑗    
= 𝑤𝑚̇+1 𝑗 

𝜕𝑛𝑚̇ 𝜕𝑛𝑚̇ 𝑖,𝑗 𝜕𝑛𝑚̇ 𝑖,𝑗 𝜕𝑛𝑚̇ 
𝑗 𝑗 𝑗 𝑗 

(16) 

 
Considerando um elemento i,j da matriz representada na Equação 15, conclui-se que: 

 
 

𝜕𝑎𝑚̇ 𝜕𝑓𝑚̇(𝑛𝑚̇) 
𝑤𝑚̇+1 𝑗    

= 𝑤𝑚̇+1 𝑗 
𝑖,𝑗 𝜕𝑛𝑚̇ 𝑖,𝑗 𝜕𝑛𝑚̇ 

𝑗 𝑗 
(17) 

 
Relembrando que 𝑎 = 𝑓(𝑤𝑝 + 𝑏). 

 
Para facilitar a escrita algébrica, reescreve-se a última derivada parcial de acordo com a 

Equação 18. 
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˙ 𝜕𝑓𝑚̇(𝑛𝑚̇) 
𝑓𝑚̇(𝑛𝑚̇) = 

𝑗
 

𝑗 𝜕𝑛𝑚̇ 
𝑗 

(18) 

 

Logo, na forma matricial, a Equação 15 pode ser escrita como: 
 
 

𝜕𝒏𝑚̇+1 ˙ 

= 𝑾𝑚̇+1𝑭𝑚̇(𝒏𝑚̇) 
𝜕𝒏𝑚̇ 

(19) 

 
Com isso, é possível formular a relação de retropropagação  para a sensibilidade, 

matematicamente e na forma matricial (Equação 20a). 
 
 

𝜕𝐹 𝜕𝒏𝑚̇+1  
𝑇 

𝜕𝐹 
𝒔𝑚̇ = = ሾ ሾ 

𝜕𝒏𝑚̇ 𝜕𝒏𝑚̇ 𝜕𝒏𝑚̇+1 
(20) 

 
˙ 

𝒔𝑚̇  = ൬𝑭𝑚̇(𝒏𝑚̇)൰ (𝑾𝑚̇+1)𝑇𝒔𝑚̇+1 
 

(20a) 

 

É possível observar que na Equação 20a, evidenciamos que os parâmetros são ajustados 

de trás para frente, ou seja, de 𝒔𝑚̇+1 para 𝒔𝑚̇. 

Para a inicialização do algoritmo, é necessário encontrar uma equação para 𝒔𝑀 

(sabendo-se que 𝑚̇ = 0,1,2, … , 𝑀 − 1). Sendo 𝑆𝑀 a quantidade de neurônios na camada M. 

Na última camada tem-se que: 

 
 

𝜕𝐹 𝜕ሾ(𝒕 − 𝒂)𝑇(𝒕 − 𝒂)ሾ 𝜕 ∑𝑆𝑀  ൫𝑡  − 𝑎 ൯2
 

𝑠𝑀 = = = 
𝑗=1    𝑗 𝑗 

𝑖 𝜕𝑛𝑀 𝜕𝑛𝑀 𝜕𝑛𝑀 
𝑖 𝑖 𝑖 

 
𝑀 ( )

 𝜕𝑎𝑖 ( ) 
˙ 
𝑀 𝑀

 

𝑠𝑖    = −2 𝑡𝑖 − 𝑎𝑖 
𝜕𝑛𝑀 = −2 𝑡𝑖 − 𝑎𝑖 𝑓   (𝑛𝑖 ) 

𝑖 

(21) 

 

 
 

(21a) 

 

 

Por fim, a sensibilidade 𝒔𝑀 pode ser expressa de forma matricial, como apresentado na 

Equação 22. 

 
˙ 

𝒔𝑀  = −2 ൬𝑭𝑀(𝒏𝑀)൰ (𝒕 − 𝒂) (22) 

 

Portanto, é possível resumir o cálculo matemático da retropropagação do erro utilizando, 

como exemplo, o algoritmo steepest descente da forma a seguir. Para acionar o método, é 

necessário iniciar a rede de forma direta, portanto, as seguintes equações são calculadas: 
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𝒂𝑚̇+1 = 𝒇𝑚̇+1(𝑾𝑚̇+1𝒂𝑚̇ + 𝒃𝑚̇+1) 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚̇ = 0,1,2, … , 𝑀 − 1 (23) 

𝒂0 = 𝒑 (24) 

𝒂𝑀 = 𝒂 (25) 

𝑭𝑀 = (𝒕 − 𝒂)𝑇(𝒕 − 𝒂) (26) 

 

Com isso, é possível realizar o cálculo da sensibilidade com retropropagação. 
 
 

˙ 

𝒔𝑚̇  = ሾ𝑭𝑚̇(𝒏𝑚̇)ሾ (𝑾𝑚̇+1)𝑇𝒔𝑚̇+1 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚̇ = 𝑀 − 1, … ,2,1 (27) 

 

˙ 

𝒔𝑀  = −2 ൬𝑭𝑀(𝒏𝑀)൰ (𝒕 − 𝒂) 

 
(28) 

 

 

Por fim, é possível realizar a atualização dos valores dos pesos e bias. 
 
 

𝑤𝑚̇(𝑘 + 1) = 𝑤𝑚̇(𝑘) − 𝛼𝑠𝑚̇𝑎𝑚̇−1 
𝑖,𝑗 𝑖,𝑗 𝑖 𝑗 (29) 

𝑏𝑚̇(𝑘 + 1) = 𝑏𝑚̇(𝑘) − 𝛼𝑠𝑚̇ 
𝑖 𝑖 𝑖 

 

(30) 

 

As equações 29 e 30 podem ser reescritas na forma matricial, como equacionado a 

seguir: 
 
 

𝑾𝑚̇(𝑘 + 1) = 𝑾𝑚̇(𝑘) − 𝛼𝑠𝑚̇(𝒂𝑚̇−1)𝑇 (31) 

𝒃𝑚̇(𝑘 + 1) = 𝒃𝑚̇(𝑘) − 𝛼𝑠𝑚̇ (32) 

 

APLICAÇÕES DE REDES NEURAIS NA CIÊNCIA 

Diversos campos científicos trabalham com as RNA; medicina, engenharia, economia, 

entre outros. Em Lo et al. (2016), é realizado um estudo que permite predizer a ocorrência de 

câncer de mama, utilizando redes neurais artificiais e diversos dados de entrada, como idade, 

mamografia e outras 16 variáveis. Pode-se exaltar outro trabalho no campo da saúde: em Rau 

Hsiao-Hsien et al., (2016), os pesquisadores conseguiram aplicar RNA para fazer a 

identificação de pacientes com diabetes miellitus que podem vir a apresentar câncer de fígado. 

Com esse estudo, a taxa de mortalidade pode ser reduzida e a expectativa de vida aumentada. 
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Um grupo de pesquisadores da Universidade do Piauí (UESPI) desenvolveu um estudo 

comparativo entre cinco métodos de otimização utilizados nas redes neurais (Adam, Adagrad, 

SGD – Stochastic Gradient Descent – com Momentum, RMSprop e Adabound). A finalidade 

do trabalho foi avaliar o resultado de uma RNC (Rede Neural Convolucional) com cada um 

desses métodos, para a predição da doença glaucoma em seres humanos. Esta patologia é a 

segunda que mais causa perda de visão no mundo atualmente, sendo que essa perda é 

irreversível em casos mais avançados. Por isso é interessante este estudo preditivo, já que 

possibilita o tratamento prévio e, por conseguinte, a não evolução rápida da doença. Os autores 

mencionaram que a IA ainda não apresenta resultados que possam viabilizar o uso único desta 

ferramenta na análise dos pacientes, porém é algo que pode se tornar viável em um futuro 

próximo, e que apresenta bons resultados preliminares (Ribeiro e Araújo, 2020). 

As redes neurais convolucionais vem se popularizando ao longo dos anos e apresentam 

similaridades com o processo biológico de reconhecimento de imagens. No estudo de Ribeiro 

e Araújo (2020), o framework Pytorch 1.1.0 e a biblioteca Keras foram utilizados, sendo ambos 

escritos em Python®. As imagens foram separadas em treino, validação e teste, na proporção 

75:20:5, respectivamente. Para cada etapa de treinamento foram usadas 200 épocas, e a taxa de 

aprendizado (em inglês, learning rate) foi especificada no valor de 0,001. As métricas utilizadas 

foram: acurácia (ACC), sensibilidade (SEN), especificidade (ESP), valor preditivo positivo 

(VPP) e valor preditivo negativo (VPN). O resultado do estudo demonstrou que os melhores 

métodos de otimização para o modelo gerado são Adabound e Adam. Ambos algoritmos são 

recentes e provenientes da era do Deep Learning, e as diferenças apresentadas não foram 

grandes, mas o Adabound obteve melhor desempenho que o Adam nas métricas avaliadas e na 

estabilidade da predição ao longo do treinamento (Ribeiro e Araújo, 2020). 

Outro campo da ciência no qual as redes neurais artificiais estão sendo aplicadas é na 

Economia. Como, por exemplo, o estudo desenvolvido por Moghaddam, Moghaddam e 

Esfandyari (2016), cujo trabalho foi o desenvolvimento de uma rede neural que pudesse 

acompanhar e predizer o índice da NASDAQ (National Association of Securities Dealers 

Automated Quotations), que corresponde a uma bolsa de valores nos Estados Unidos da 

América (EUA). Neste mesmo setor, outro trabalho que pode ser mencionado é o de Hiransha 

et al. (2018). Os autores utilizaram métodos de aprendizado de máquina para predizer os valores 

dos preços das ações de 5 empresas diferentes, presentes em dois mercados de ações: o National 

Stock Exchange (NSE) da Índia e o New York Stock Exchange (NYSE) dos EUA. Atualmente, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2077188616300245#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2077188616300245#!
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os algoritmos utilizados para acompanhar os padrões e predições do mercado de ações podem 

ser separados em dois grupos, como apresentado na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 – Modelos utilizados na predição dos valores das ações 
 

Modelos Tipo 

Auto regressão (em inglês, auto regression - AR) Linear 

Média móvel (em inglês, moving average – MA) Linear 

Média móvel auto regressiva (em inglês, auto regressive moving average 

– ARMA) 
Linear 

Média móvel auto regressiva integrada (em inglês, auto regressive 

integrated moving average – ARIMA) 
Linear 

Heteroscedasticidade condicional auto-regressiva (em inglês, 

autoregressive conditional heteroskedasticity – ARCH) 
Não linear 

ARCH generalizado (em inglês, generalized ARCH – GARCH) Não linear 

Redes neurais artificiais – RNAs (em inglês, artificial neural network – 

ANN) 
Não linear 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Como os valores das ações apresentam intervalo absoluto de 58,79 – 1365,15, foi 

realizada uma normalização, para que todos os dados estivessem dentro de um intervalo comum 

— especificado neste trabalho, entre 0 e 1. A quantidade de épocas utilizadas na etapa de 

treinamento foi igual a 200. O resultado deste estudo demonstrou que o uso das RNAs, das 

redes neurais recorrentes (RNR) e das redes neurais convolucionais (em inglês, convolutional 

neural network – CNN) apresenta melhor desempenho quando comparados com o modelo 

ARIMA, popularmente utilizado nos dias atuais. A melhor predição é gerada pelo método das 

CNN (Hiransha, et. al. 2018). 

OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS 

Os principais objetivos do setor industrial são a maximização dos lucros e a 

minimização dos custos, sejam eles técnicos ou financeiros. Para isso, a otimização de 

processos se faz necessária, pois visa à maximização ou minimização de uma função objetivo, 

que pode ser técnica ou econômica. As variáveis de decisão são aquelas que geram uma 

alteração na função objetivo, e podem estar sujeitas a restrições. Ou seja, podem apresentar 
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limites inferiores e/ou superiores a fim de proporcionar o máximo ou mínimo da função objetivo 

(Nascimento, Giudici e Guardani , 2000). 

Um problema usual na engenharia engloba três fatores (Himmelblau, 2001): 

 

▪ O processo, que pode ser expresso através de equações matemáticas ou até mesmo 

de dados experimentais; 

 

▪ Critério de performance, como uma função para minimização ou maximização; 

▪ O objetivo da otimização é encontrar os valores das variáveis de interesse do 

processo, que geram o melhor valor do critério de performance escolhido 

previamente. 

 
Problemas comuns na engenharia de processos apresentam diversas, talvez infinitas 

soluções. Por isso, o uso de computadores e softwares auxiliam nos cálculos numéricos e 

tornam viável a operação. Para a obtenção dos dados que serão inseridos nos computadores e 

softwares, entretanto, é válido ressaltar alguns fatores como (Himmelblau, 2001): 

▪ Um especialista, como por exemplo, um engenheiro com anos de experiência, para 

poder auxiliar no estudo do processo e suas variáveis importantes; 

 

▪ Estudo e análise do processo em si, seus equipamentos, suas reações, correntes de 

fluxo, variáveis e tudo mais que houver no design do projeto; 

 

▪ Visão sobre os objetos de performance adequados. 

Na engenharia química, em geral, os processos são modelados por meio de equações 

não lineares. Com isso, é necessário o uso de métodos numéricos computacionais para a 

resolução destes problemas. As redes neurais artificiais são técnicas que apresentam boa 

resposta quando se trata de problemas não lineares. Isso ocorre porque as funções inseridas nas 

redes podem ter natureza não linear, possibilitando uma compreensão melhor do processo e das 

relações entre as variáveis de interesse (Wang et al., 1998 e Xu et al., 2019). 

Outro conceito importante na área de otimização é o de ponto local ótimo e ponto global 

ótimo. Os algoritmos baseados no cálculo do gradiente da função objetivo procuram apenas 

uma solução local, sendo que esse ponto corresponde ao menor valor da função objetivo dentro 

de um pequeno espaço no universo de busca (região que compreende o conjunto das soluções 

factíveis, que satisfazem as restrições e limitações do sistema). Nem sempre o ponto global de 
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mínimo ou máximo é encontrado, sendo que este corresponde ao menor valor da função 

objetivo em todo o espaço de busca possível, e não somente nas vizinhanças de um ponto local. 

De uma forma geral, a solução global é desejada, porém de difícil localização. Um exemplo 

clássico que ilustra o problema de encontrar o extremo global é a otimização da função de 

Rastrigin (Equação 33), também conhecido como problema “casca de ovos” (Figura 2.4, com n 

= 2), pois há diversos pontos de mínimo local próximos, tornando quase impossível a 

localização do ponto mínimo global (Nocedal e Wright, 1999). 

 
𝑛 

𝑓(𝑥) = 10 ∙ 𝑛 + ห𝑥2 − 10 ∙ 𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑥𝑖)ห 
𝑖 

𝑖=1 

 
(33) 

 
Figura 2.4 – Função de Rastrigin com n = 2. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Matematicamente, um problema de otimização pode ser escrito de acordo com a 

Equação 34 (Nocedal e Wright, 1999): 

 

𝑚̇𝑖𝑛 𝑓(𝑥) 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎  
𝑐𝑖(𝑥) = 0, 𝑖 ∈ 𝜀,

 
𝑥∈𝑅𝑛 𝑐𝑖(𝑥) ≥ 0, 𝑖 ∈ 𝐼, 

(34) 

 

Onde 𝑓 e 𝑐𝑖 são funções de valor escalar da variável x, e as letras gregas 𝜀 e 𝐼 representam 

os conjuntos dos índices correspondentes às restrições de igualdade e desigualdade, 

respectivamente. 

Uma solução ótima é um conjunto de valores das variáveis que satisfazem os as 

restrições e limitações do problema. Essa solução é formada pelo ponto ótimo e valor ótimo da 
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função objetivo. Na maioria dos casos, a solução ótima é única, mas há casos em que não é, ou 

seja, há múltiplas soluções para a otimização do sistema analisado (Himmelblau, 2001). 

Algoritmo PSO – otimização por enxame de partículas 

Um problema de otimização pode ser resolvido via o uso de algoritmos determinísticos 

ou evolucionários. Na Tabela 2.3, é possível encontrar diversos exemplos de cada um desses 

algoritmos. 

Tabela 2.3 – Algoritmos de otimização 
 

Modelos Tipo 

Fletcher Reeves Determinístico 

Newton-Raphson Determinístico 

Quasi Newton Determinístico 

BFGS – Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno Determinístico 

Algoritmos Genéticos (GA – Genetic Algorithm) Evolucionário 

Exame de Partículas (PSO – Particle Swarm 

Optimization) 
Evolucionário 

Evolução Diferencial (DE – Differential Evolution) Evolucionário 

Otimização da Colônia de Formigas (ACO – Ant Colony 

Optimization), 
Evolucionário 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Os algoritmos determinísticos utilizam um vetor de direção no espaço de busca. O 

método é inicializado por meio de uma estimativa inicial dos valores ótimos, e então 

aprimorado nas sequências futuras, sendo atualizado de forma iterativa. O critério para 

atualização dessas estimativas difere de um algoritmo para outro, sendo que a maioria utiliza o 

valor da função objetivo, das restrições e das derivadas primeira (gradiente) e segunda 

(hessiana) dessas funções, em relação as variáveis de decisão (Nocedal e Wright, 1999). 

Os algoritmos evolucionários não utilizam o cálculo das derivadas para definir a direção 

a ser seguida nas iterações, mas procuram mimetizar fenômenos ou processo naturais. Uma 

vantagem em relação aos algoritmos determinísticos é a maior possibilidade de encontrar o 
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extremo global, e uma desvantagem é o maior tempo computacional para determinar soluções 

para o problema analisado (Nocedal e Wright, 1999). 

O algoritmo PSO foi utilizado como o buscador dos pontos ótimos dos processos 

otimizados neste trabalho. Essa técnica faz parte dos métodos de inteligência por enxame, que 

se enquadram na família dos algoritmos evolucionários, não sendo necessário o cálculo das 

derivadas primeira e segunda da função objetivo. Inicialmente, isso foi proposto por Kennedy e 

Eberhart (1995). O algoritmo busca mimetizar o comportamento de um “bando de pássaros” ou 

“cardume de peixes”. A evolução do processo de otimização ocorre devido ao compartilhamento 

de informações do passado de cada partícula através das gerações (iterações), permitindo um 

progresso via experiência anterior. Essa troca de informações pode ser limitada por uma região 

pequena ao redor de algumas partículas (extremo local), ou pode representar o universo total do 

enxame (extremo global) (Kanusu e Mandapati, 2020). 

No PSO, cada novo candidato à solução é considerado uma partícula ou, pela analogia 

biológica, cada partícula é um pássaro do bando, ou um peixe do cardume. Neste algoritmo, as 

partículas apresentam um vetor velocidade aleatório (v) associado e que permeia o espaço de 

busca. Cada partícula também irá armazenar as suas coordenadas espaciais, indicando a melhor 

resposta desta iteração e representada pela letra “p”. O ponto ótimo global da otimização 

analisado é conhecido por “g”. Esses vetores auxiliam na próxima iteração e, 

consequentemente, no próximo vetor de posição da partícula. A cada nova etapa de tempo, a 

velocidade da partícula é atualizada e sua posição também (Kanusu e Mandapati, 2020). 

Considere um espaço de busca de dimensão D e com M partículas no enxame, sendo 

que  cada  uma  situa-se  na  posição  𝑿𝒊 = ሾ𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, … , 𝑥𝑖𝐷ሾ   e  com  vetor  velocidade  𝑽𝒊 = 

ሾ𝑣𝑖1, 𝑣𝑖2, … , 𝑣𝑖𝐷ሾ, onde 𝒊 = 1,2, … , 𝑀. Cada partícula 𝒊 irá atualizar para sua melhor posição 

(𝑷ó𝒕𝒊𝒎𝒐𝒊   = ሾ𝑝ó𝑡𝑖𝑚̇𝑜𝑖1 
, 𝑝ó𝑡𝑖𝑚̇𝑜𝑖2 

, … , 𝑝ó𝑡𝑖𝑚̇𝑜𝑖𝐷
ሾ)  e  para  o  melhor  resultado  global  do  enxame 

(𝑮ó𝒕𝒊𝒎𝒐𝒊   = ሾ𝑔ó𝑡𝑖𝑚̇𝑜1 
, 𝑔ó𝑡𝑖𝑚̇𝑜2 

, … , 𝑔ó𝑡𝑖𝑚̇𝑜𝐷
ሾ) (Kanusu e Mandapati, 2020). 

Os valores atualizados do vetor velocidade e posição de cada partícula podem ser 

equacionados da seguinte forma: 
 

𝒙𝒊
𝒕 = 𝒙𝒊

𝒕−1 + 𝒗𝒊
𝒕 (35) 

𝒗𝒊
𝒕  = 𝑤𝒗𝒊

𝒕−1  + 𝑐1𝑏1൫𝒑𝒃𝒆𝒔𝒕  
𝒕−1  − 𝒙𝒊

𝒕−1൯ 
𝒊 

+ 𝑐2𝑏2(𝒈𝒃𝒆𝒔𝒕
𝒕−1 − 𝒙𝒊

𝒕−1) 

(36) 
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O número da iteração está designado pela letra 𝑡, sendo 𝑡 − 1 a iteração anterior a 𝑡. O 

parâmetro 𝑤 corresponde ao fator inercial e é utilizado como o peso da velocidade. Caso 𝑤 seja 

grande, a velocidade também será e, consequentemente, a partícula não deverá permanecer em 

uma mesma região do espaço de busca. Por outro lado, caso 𝑤 seja pequeno, a otimização 

poderá permanecer em vizinhanças próximas dentro do espaço de busca, culminando em um 

ponto local ótimo. As constantes 𝑐1 e 𝑐2 são denominados coeficientes de aceleração, e indicam 

onde as partículas serão atualizadas, se em torno de 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖 ou 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖. Os parâmetros 𝑏1 e 𝑏2 são 

números aleatórios independente que são gerados por distribuições uniformes entre 0 e 1 

(Kanusu e Mandapati, 2020). 

O parâmetro 𝑤 controla o peso que o vetor velocidade da iteração anterior terá no vetor 

velocidade da iteração atual. Há diversas definições numéricas deste parâmetro. Nas Equações 

37 (peso de inércia aleatório) e 38 (peso de inércia linearmente decrescente), duas definições 

matemáticas são apresentadas (Marini e Walczak, 2015): 

𝑟 
𝑤(𝑡) = 0,5 + 𝑐𝑜𝑚̇𝑟~𝑈(0,1) 

2 
(37) 

𝑤𝑚̇𝑎𝑥 − 𝑤𝑚̇𝑖𝑛 

𝑤(𝑡) = 𝑤𝑚̇𝑎𝑥 − 
𝑡 

𝑡 
𝑚̇𝑎𝑥 

(38) 

 
Diversos autores sugerem a implementação da Equação 38 com 𝑤𝑚̇𝑎𝑥 = 0,9 e 𝑤𝑚̇𝑖𝑛 = 

0,4 para uma performance com menores erros totais. A equação com peso de inércia randômico 

gera uma convergência mais rápida, entretanto, a do peso de inércia linearmente decrescente 

gera resultados mais satisfatórios (Marini e Walczak, 2015). Já para as constantes de aceleração, 

diversos estudos indicam que um valor inteiro de 2 gera resultados positivos em múltiplas 

aplicações (Marini e Walczak, 2015). 

A determinação dos valores iniciais dos vetores posição e velocidade é importante, pois 

influencia diretamente o resultado final da otimização. A inicialização do vetor posição das 

partículas deve abranger o espaço de busca da forma mais uniforme possível, podendo ser 

matematicamente formulada segundo a Equação 39, na qual j representa a dimensão do vetor 

posição. Por sua vez, a estratégia de inicialização do vetor velocidade pode ser feita de duas 

formas segundo os autores Marini e Walczak (2015); a primeira sugestão é a de um vetor nulo 

ou números aleatórios bem pequenos, pois a exploração no universo de busca é garantida pela 

inicialização do vetor posição das partículas. A segunda sugestão dos autores é uma 
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inicialização aleatória, gerada por uma distribuição uniforme e que cubra todo o espaço de 

busca das partículas, análogo ao que é descrito na Equação 39. 

 
𝑥𝑖𝑗

0~𝑈(𝑥𝑗,𝑚̇í𝑛, 𝑥𝑗,𝑚̇á𝑥) (39) 

 
Condições de contorno são utilizadas para impedir que os limites espaciais 𝑥𝑚̇𝑖𝑛 e 𝑥𝑚̇𝑎𝑥 

sejam ultrapassados, tornando a solução inválida. A condição de contorno empregada funciona 

da seguinte forma; quando há violação da fronteira por uma partícula 𝑖 e dimensão 𝑗, o valor do 

vetor posição (𝑥𝑖𝑗) passa a ser o valor do limite ultrapassado. A formulação matemática desta 

proposição é identificada nas Equações 40 e 41 (Leite, 2017). 

 

𝑠𝑒𝑥𝑖𝑗 < 𝑥𝑚̇í𝑛, 𝑒𝑛𝑡ã𝑜𝑥𝑐 = 𝑥𝑚̇í𝑛 (40) 

 
𝑠𝑒𝑥𝑖𝑗 > 𝑥𝑚̇á𝑥, 𝑒𝑛𝑡ã𝑜𝑥𝑐 = 𝑥𝑚̇á𝑥 

 
(41) 

 
Neste trabalho, também foi utilizado o método de preservação das soluções viáveis (Hu 

e Eberhart, 2002). Esta técnica visa a inicialização de cada partícula diversas vezes até que 

soluções viáveis sejam encontradas, o que acaba gerando maior custo do tempo computacional, 

porém acelera o processo de busca. Em alguns processos, a atualização dos parâmetros da 

partícula podem gerar incoerências no próprio simulador, portanto, essas inicializações 

repetidas também auxiliam na simulação do processo em si. 

APLICAÇÕES DE REDES NEURAIS NO CAMPO DA SIMULAÇÃO E 

OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS 

O trabalho de Mohammad et al. (2013) teve como base o desenvolvimento de uma RNA, 

cujos dados de entrada são a temperatura e a pressão nas linhas de processamento. Com esses 

parâmetros, foi possível identificar os valores da taxa de vazão de óleo em uma dada plataforma, 

sendo esta uma variável de grande importância, pois é utilizada para fornecer rápidos e precisos 

dados testes do poço, úteis em várias aplicações da produção do petróleo. Segundo os autores, 

com isso, a indústria tem um entendimento mais rápido, menos invasivo e menos custoso para 

a identificação de parâmetros importantes em poços de petróleo. O estudo trabalhou com dados 

reais retirados de um poço no norte do Golfo Pérsico, no Irã. É válido ressaltar que o acesso aos 

dados legítimos de uma planta real é algo difícil de se obter, o que torna este artigo interessante 

para a comunidade científica. 
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Em Tgarguifa, et al. (2020), os autores propõem um sistema de controle otimizado, 

utilizando redes neurais artificiais em uma planta com coluna de destilação, uma das principais 

operações unitárias de separação na indústria química. Objetivo do estudo foi otimizar 

parâmetros de operação como razão de refluxo, prato da posição da alimentação, e pressão da 

coluna com o intuito de minimizar a energia utilizada e o custo do processo. 

Na área da engenharia de petróleo, podemos destacar o trabalho de Soleimani et al., 

(2013) que teve como objetivo prever o fluxo de permeação e a resistência à incrustação no 

tratamento de águas residuais oleosas na refinaria de Teerã, utilizando RNA. Após isso, foi 

realizado uma otimização nas condições de operação da planta. Os dados de entrada da RNA 

foram a pressão trans-membrana (sigla em inglês, TMP), velocidade de fluxo cruzado (CFV), 

temperatura e pH da alimentação. As variáveis de saída foram o fluxo de permeação e a 

resistência à incrustação. 

Outra aplicação de RNA na engenharia de processos é o trabalho de Nascimento et. al. 

(2000), no qual os autores estudam sobre o processo de polimerização de nylon-6,6 em um 

reator extrusor e uma planta de anidrido acético. Segundo o autor, em geral, os problemas na 

engenharia química são não lineares, o que os tornam computacionalmente custosos, por isso 

os pesquisadores propuseram o uso de uma RNA que possa gerar valores de saída com mais 

rapidez. Logo, mesmo em casos onde os métodos computacionais padrões não funcionam, seja 

pela perda de informações por simplificações ou pela complexidade do sistema, a RNA é capaz 

de gerar uma resposta, caso seja treinada adequadamente por variáveis de entrada e saída do 

processo. Consequentemente, o modelo produzido pela rede neural poderá apresentar erro de 

grandeza prevista, porém uma resposta poderá ser informada. 

Em Lee et al., (2009), uma rede neural artificial foi desenvolvida para predizer o 

desempenho de uma planta de dessanilização da água do mar por osmose reversa. Os dados de 

entrada para a RNA foram a temperatura de alimentação da dessanilizadora, total de sólidos 

dissolvidos na alimentação (sigla em inglês, TDS), pressão trans-membrana (sigla em inglês 

TMP), vazão de alimentação e tempo. Utilizando dados reais da planta Fujairah, os 

pesquisadores conseguiram produzir um modelo que consegue predizer bem as variáveis de 

saída, tendo um coeficiente de correlação R2 de 0,96 para TDS e 0,95 para vazão de saída. 

No artigo de Spindola et al. (2019), verificou-se a utilização de um modelo preditivo, 

utilizando machine learning, em um processo de Gas lift. Os autores simularam dois sistemas 

de poços de Gas lift utilizando a função “fsolve” do software Matlab, que emprega o algoritmo 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263876212003012#!
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Levenberg-Marquadt para determinar a máxima operação da planta. Com o intuito de produzir 

um cenário mais realístico, um ruído branco é adicionado aos dados gerados pela simulação, 

sendo esta variação produzida por uma distribuição Gaussiana com média zero e 10% do desvio 

padrão do valor da variável nominal. Como os dados têm relação temporal entre eles, uma rede 

neural recorrente (RNR) foi produzida, já que um dado tem relação intrínseca com o anterior. 

Os autores  destacaram  que, por conta desta questão temporal, outra boa prática de pré- 

processamento para suavizar as incertezas de medição é a utilização de um filtro de médias 

móveis. A normalização dos dados de entrada da RNR é mais uma técnica de pré- 

processamento, implementada pelos autores para promover um melhor desempenho do modelo 

proposto. O resultado obtido foi satisfatório, indicando que a RNR proposta pode generalizar o 

problema. 

Outro trabalho que se pode destacar foi produzido por Sharma et al. (2012). Os autores 

discutem o uso de três estratégias diferentes para realizar o controle de uma coluna de destilação 

reativa de TAME (éter terc-amilmetílico, ou em inglês tert-amyl methyl ether). Neste estudo, 

foram comparados: controle PID (Proporcional, Integral e Derivativo), MPC (model predictive 

control) e o NNMPC (neural network model predictive control). O processo é altamente não 

linear, devido à reação química e à presença de diversos componentes em uma coluna de 

destilação contracorrente. O controle PID tem uma natureza linear, portanto, pode apresentar 

pouca efetividade em problemas como esse. A rede neural, por sua vez, pode ser usada em 

problemas complexos e não lineares, sendo, neste artigo, organizada como [1 7 1], ou seja, um 

neurônio na camada de entrada, 7 neurônios na camada oculta (intermediária) e um na camada 

de saída. A função de transferência da camada oculta foi a “tan-sigmoid” e a da última camada 

foi a “purelin”. A variável de controle selecionada foi a composição de produto (TAME), e a 

variável manipulada foi a potência do refervedor da coluna. Na tabela 2.4, podemos identificar 

que o NNMPC obteve melhor desempenho perante outros modelos. No artigo, outras métricas 

avaliativas foram utilizadas para demonstrar a melhor eficácia do NNMPC, tais como IAE 

(integral do erro absoluto, ou em inglês, integrated absolute error), ISE (integral do erro 

quadrático, ou em inglês, integral of squared error), ITSE (integral do erro quadrático de tempo, 

ou em inglês, integral of time squared error) e ITAE (integral do erro absoluto de tempo, ou em 

inglês, integral of time absolute error). 
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Tabela 2.4 – Performance de cada estratégia de controle 
 

Estratégia de controle Tempo até o set point 

PID 5000 segundos 

MPC 2000 segundos 

NNMPC 1500 segundos 

Fonte: Sharma et al. (2012). 

O trabalho de Shin, Smith e Hwang (2020) também demonstrou a eficiência do uso de 

RNA na otimização de processo, quanto a acurácia e velocidade da resposta. Uma planta 

despropanizadora foi modelada no Aspen HYSYS® para diversas configurações de processo. 

O estudo comparou a resposta de um controle PID com a de um NNMPC (Neural Network 

model predictive control). Os dados gerados são provenientes do estado dinâmico do processo. 

Por fim, o estudo conclui que esse modelo de controle pode ser utilizado para outros projetos 

também, mas a resposta para cada um será diferente, havendo a necessidade de uma análise 

inicial. 

Como visto, diversos estudos relevantes do uso de técnicas de IA na área de otimização 

estão sendo realizados nos últimos anos. Outros trabalhos que podem ser destacados são os de 

Sadeghassadi et al. (2018), no qual os autores realizam o controle de uma planta para o 

tratamento biológico de águas residuais utilizando o modelo de RNA e o de Herrera F e Zhang 

(2009), que utilizam o algoritmo de otimização PSO (Particle Swarm Optimization) juntamente 

com RNA para o desenvolvimento de uma estratégia de controle otimizado em um processo 

batelada. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 
 

 
 

INTRODUÇÃO AO CAPÍTULO 3 

Neste capítulo iremos abordar toda a metodologia utilizada para o desenvolvimento 

deste trabalho. 

Os processos serão apresentados e discutidos neste capítulo, evidenciando as principais 

variáveis, correntes e restrições do problema. Em seguida, os softwares utilizados são 

destacados e a comunicação entre o Python® e o software de simulação UniSim® é detalhada. 

Os códigos utilizados no estudo são descritos no item 3.8 deste capítulo. Nos itens 3.9 - 

3.11 são apresentadas as métricas e os gráficos que promovem a avaliação do resultado final do 

modelo produzido pela RNA. 

Por fim, é explicado como foi realizada a sintonia dos hiperparâmetros da RNA no 

Scilab® e Python®. 

Um fluxograma das etapas de produção do estudo dessa dissertação é apresentado na 

Figura 3.1. 
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Figura 3.1 – Fluxograma do escopo do trabalho desenvolvido 
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Fim 

Início 

Estudo do processo 

Utilizar métricas para 

avaliar o resultado 

Gerar Gráficos 

para melhor 

visualização do 

resultado 

Aplicar Ruído 

brando e normalizar 

os dados 

Compilar a RNA no 

Scilab e Spyder 

Sintonizar a RNA 

no Spyder 

Aplicar o método da RNA 

Propostas de melhorias e 

de novos trabalhos 
Conclusão do estudo 

Discutir o resultado 

obtido 



55 
 

1. Estudo do processo: Nesta etapa, é realizado todo o estudo prévio do processo 

analisado, ou seja, conhecer todas as variáveis, equipamentos, correntes de massa e 

energia, restrições e a função objetivo do sistema. Também é realizada a leitura de 

trabalhos anteriores que promoveram o estudo do processo analisado; 

2. Definir as variáveis de interesse: Com um conhecimento mais profundo do processo 

em si, é possível analisar a sensibilidade de cada variável com a função objetivo e definir 

quais correntes serão os distúrbios e variáveis de decisão do processo; 

3. Simular o processo com a conexão Python® e UniSim®: Gerar os dados ótimos e/ou 

não ótimos que serão disponibilizados para a RNA. A geração é promovida por uma 

conexão entre o código em Python® e o software de Simulação UniSim®; 

4. Decisão: Avaliar se os dados gerados foram produzidos com erro de compilação ou fora 

da faixa de restrição do processo analisado. Caso haja erro, retornar e definir novas 

variáveis de interesse e, caso não haja, continuar para a próxima etapa no estudo; 

5. Aplicar o método de RNA: Nesta etapa, ocorre a sintonização da rede neural, formação 

da arquitetura que será utilizada, aplicação de técnicas de pré-processamento dos dados 

e a aplicação do algoritmo de redes neurais proposto, com a finalidade de predizer 

algumas variáveis de cada processo; 

6. Avaliar o modelo proposto: Utilizar as métricas e os gráficos, que serão discutidos no 

subtópico 3.10, para realizar a avaliação do desempenho da RNA. 

7. Discussão do resultado final: Por fim, o resultado obtido será discutido no capítulo 4. 

A conclusão da dissertação e propostas para melhorias ou novos estudos serão 

apresentadas no capítulo 5. 

PROCESSO I – PRODUÇÃO DE AMÔNIA 

Descrição do Processo de Produção de Amônia 

Este trabalho utilizou a planta esquematizada de produção de amônia (NH3), Figura 3.2, 

estudada por Carvalho e Lopes (2018) para a implementação da RNA. O sistema opera em 

estado estacionário e tem como objetivo maximizar a vazão molar do produto. A corrente de 

alimentação é uma mistura de gases à 20 °F e 1000 psia, com vazão molar de 8.218,57 mol/h e 

composição molar de acordo com a Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 – Composição da alimentação do processo de produção de amônia 
 

Componente gasoso na alimentação Fração Molar 

Hidrogênio (H2) 0.7450 

Nitrogênio (N2) 0.2490 

Metano (CH4) 0.3000 

Ar 0.3000 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

A corrente de alimentação é pressurizada no compressor K-401, e então misturada com 

a corrente 19, sendo que, nesta corrente, os componentes são os produtos reagidos. A corrente 

resultante da mistura (corrente 20) apresenta 90,7% de fração de vapor e 26,2% de amônia. 

A corrente 20 prossegue para um vaso separador V-502, a fim de obter o produto 

principal da planta de amônia. Duas correntes são formadas, a corrente 21 e a corrente 25 

(produto), sendo a primeira destas composta majoritariamente de H2 e N2, na proporção de 3:1, 

respectivamente. Ainda havendo uma parcela de reagentes não reagidos, é realizado um reciclo 

para obtenção de uma maior quantidade de produto. A corrente 21 é dividida em duas, a corrente 

22, que serve como reciclo, e a corrente 24, que consiste em uma purga, sendo necessária para 

diminuir a quantidade de gases inertes na planta (CH4 e Ar). Por sua vez, a corrente 25 é a de 

produto, apresentando vazão molar de 4172,14 kmol/h e fração molar de amônia de 96,9%. 

Figura 3.2 – PFD do processo de produção de amônia 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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A corrente 22 é comprimida no compressor K-402 e aquecida em um trocador de calor 

casco e tubo H-502, resultando na corrente 1. Esta, por sua vez, é dividida nas correntes 2 e 4, 

que seguem caminhos diferentes para o sistema reacional. No trocador HX-001 há um 

reaproveitamento energético, pois a corrente quente (corrente 15) que sai do último reator perde 

calor, aquecendo a corrente 2, para que, então, esta possa adentrar o primeiro PFR (do inglês 

Plug Flow Reactor) em condições favoráveis para a reação de produção de amônia. A corrente 

4 irá se segmentar outras duas vezes, com o intuito de controlar melhor a temperatura e a reação, 

produzindo as correntes 9, 8 e 7. Com isso, a entrada do primeiro PFR, indicada pela corrente 

10 (união das correntes 3 e 7) possui temperatura de 579,45 K, dando início a etapa com as 

reações do processo. 

No primeiro leito catalítico, o produto apresenta vazão molar de 27.046,4 kmol/h e 

fração molar de amônia em 25,1%. A corrente 11, gerada pelo primeiro PFR, é então somada 

com a corrente 8, formando a 12 e, então, adentra o segundo reator. O produto gerado por este 

segundo leito catalítico apresenta vazão molar de 33.567,0 kmol/h e fração molar de amônia 

em 27,6%. A corrente 13, gerada pelo segundo PFR, é somada com a corrente 9, formando a 

corrente 14, que entra no último reator desta série. O produto gerado por este último leito 

catalítico, a corrente 15, apresenta vazão molar 36.534,6 kmol/h e fração molar de NH3 no valor 

de 26,2 %. 

A corrente 15 transpassa os trocadores HX-001 e H-501, perdendo calor e gerando a 

corrente 17. Outro reaproveitamento energético acontece no trocador H-502, pois a corrente 17 

pré-aquece a corrente 23 do reciclo. Após isso, ainda há mais uma troca térmica com uma 

corrente fria de água, que pode ser utilizada em outros processos ou equipamentos de plantas 

laterais. Essas transferências de calor se fazem necessárias para poder haver uma melhor 

separação do produto, como já descrito anteriormente. 

Configuração das variáveis da RNA: Planta de Amônia 

Foram elaborados modelos de RNA para predição dos valores da composição molar de 

produto, por meio de um conjunto de variáveis independentes (variáveis de entrada), tidas como 

variáveis importantes do processo, de acordo com as análises de sensibilidade realizadas por 

Carvalho e Lopes (2018). Essas variáveis de interesse estão representadas na Tabela 3.2. Um 

bando de dados de simulação foi produzido utilizando a função “Case Studies“ do software 

UniSim®. Os dados de entrada e saída utilizados nas etapas de treinamento e teste da rede foram 

obtidos realizando um estudo de caso no software UniSim®. Com isso, foi realizado um estudo 

comparativo entre dois algoritmos FeedForward Backpropagation: gradient descent e 
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Levenberg-Marquadt com o uso do software Scilab®. Outras redes neurais foram desenvolvidas 

no software Spyder®, em linguagem Python®, utilizando as bibliotecas keras e scikit-learn. 

Tabela 3.2 – Variáveis de interesse da RNA (processo não otimizado) 
 

Variáveis de interesse Equipamento/Fluxo especificado Tipo de dado para RNA 

Pressão Corrente 23 Entrada 

Temperatura Corrente 19 Entrada 

Razão de vazão TEE-100 Entrada 

Vazão molar total Corrente 26 Saída 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

A Tabela 3.3 resume os parâmetros e especificações finais de cada RNA desenvolvida 

nesta dissertação. 

Tabela 3.3 – Parâmetros e especificações 
 

Quantidade de dados para treinamento: 530 

 
Quantidade de dados para teste: 70 

Software Spyder® Spyder® Scilab® 

ToolBox (biblioteca) Keras Scikit-learn ann_FFBP_lm 

Número de épocas (etapa de treino) 88 300 104 

Função de ativação camada oculta selu tanh tanh 

Função de ativação camada de saída selu linear linear 

Otimizador da RNA RMSporp Adam Levenber-Marquadt 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

PROCESSO II – REDE DE TROCADORES DE CALOR 

Descrição do Processo de Rede de Trocadores de Calor 

O PFD (Process Flow Diagram) do processo simulado, proposto por Rodriguez e 

Granda (2005), é representado na Figura 3.3, com a variável de decisão do processo otimizado 

destacada em vermelho. O sistema opera em estado estacionário, e tem como objetivo resfriar 

uma mistura de hidrocarbonetos à 20 °F e 1000 psia, com vazão molar de 2.745 lbmol/h e 

composição de acordo com a Tabela 3.4. 
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Tabela 3.4 – Composição da alimentação do sistema rede de trocadores de calor 
 

Substância Fração Molar (x) 

Metano (CH4) 0,7515 

Etano (C2H6) 0,2004 

Propano (C3H8) 0,0401 

i-butano (i-C4H10) 0,0040 

n-butano (n-C4H10) 0, 0040 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

A corrente de alimentação é dividida de modo que um dos fluxos gerados possua vazão 

de 1670 lbmol/h (denominada 1’), e o outro de 1075 lbmol/h (denominada 4’). A corrente 1’ 

transpassa pelos tubos de dois trocadores de calor casco e tubo em série (HE2 ’e HE3’). A 

corrente 4 ’transpassa um trocador casco e tubo (HE1’), também pelos tubos. 

No trocador de calor HE1’, o fluido frio é proveniente do destilado de uma coluna 

desmetanizadora, anterior a este sistema, com 145 °F, 250 psia, 1542 lbmol/h, e com fração 

molar 0.0927 de impureza de etano; no equipamento HE2 ’o fluido é composto apenas de 

propano à 120 oF, 350 psia e 495 lbmol/h, e a corrente fria do trocador HE3 ’provém de uma 

caldeira lateral, da mesma coluna desmetanizadora que gera o fluido refrigerante de HE1’, 

sendo alimentada no processo a -85 °F, 251 psia, 1640 lbmol/h, e frações molares (x) de metano, 

etano, propano, i-butano e n-butano de, respectivamente, 0,2828, 0,2930, 0,1414, 0,1313 e 

0,1515. 
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Figura 3.3 – PFD do sistema com trocadores de calor 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Na Tabela 3.5, estão representados os valores de perda de carga no tubo (ΔPtubos) e no 

casco (ΔPcasco) dos três trocadores de calor presentes no sistema. Devido à mudança de fase 

dentro dos trocadores, o modelo Weighted foi utilizado. Para a utilização deste modelo, 

especificações extras acerca da curva de calor x temperatura dos fluidos, que permeiam o 

interior do tubo e do casco, se fazem necessárias. As perdas de calor para o meio externo foram 

desprezadas neste processo. 

Tabela 3.5 – Perda de carga nos trocadores de calor do sistema rede de trocadores de calor 
 

Trocador de calor ΔPtubos ΔPcasco 

HE1’ 10 PSI 10 PSI 

HE2’ 5 PSI 1 PSI 

HE3’ 5 PSI 5 PSI 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

A escolha do pacote termodinâmico que será utilizado é uma etapa importante, pois é 

nele que se encontram as equações de estado, coeficientes de atividade e outros parâmetros 

relevantes para a simulação. Neste trabalho o modelo escolhido foi o de Peng-Robinson, uma 
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vez que apresenta uma ampla faixa de coeficientes binários, sendo recomendado quando há o 

uso de hidrocarbonetos leves ou sistemas gasosos (Costa, 2011). 

Configuração das Variáveis do Processo de Rede de Trocadores de Calor 

O objetivo da otimização deste processo é a minimização do somatório do produto entre 

o coeficiente global de transferência de calor (U) e da área transversal em que ocorre essa troca 

térmica (A) em cada trocador de calor. Com isso, o custo para adquirir os trocadores de calor é 

minimizado. As variáveis de decisão para este processo são: vazão molar da corrente 1’, 

temperatura, e vazão molar da corrente de fluido frio do trocador HE2’. Todas as variáveis de 

interesse são identificadas na Tabela 3.6, sendo também informado se o parâmetro compõe 

entrada ou saída da rede neural artificial desenvolvida. Os limites das variáveis foram 

estabelecidos de modo heurístico, com o objetivo de dar flexibilidade ao algoritmo de 

otimização na busca do ponto ótimo. 

Uma restrição importante realizada por Barreto (2018) foi a utilização de valores 

maiores ou iguais a 18°F para as diferenças das LMTD (temperatura média logarítmica, ou em 

inglês, Logarithmic Mean Temperature Difference). A limitação adotada previne diferenças de 

temperatura muito pequenas, o que necessitaria de valores de UA muito elevados para uma 

mesma taxa de calor envolvida. Essa restrição é uma heurística apresentada pelo autor no 

trabalho original. A formulação matemática do problema de otimização, incluindo os limites 

impostos às variáveis de decisão, pode ser formulada matematicamente segunda as Equações 

42 e 43. 

𝑚̇𝑖𝑛𝑛 1’ (𝑈𝐴𝐻𝐸1′ + 𝑈𝐴𝐻𝐸2′ + 𝑈𝐴𝐻𝐸3′) (42) 

𝐿𝑀𝑇𝐷𝐻𝐸1’; 𝐿𝑀𝑇𝐷𝐻𝐸2’; 𝐿𝑀𝑇𝐷𝐻𝐸3’ ≥ 18𝑜𝐹 (43) 

 

Tabela 3.6 – Variáveis de interesse da RNA (processo otimizado) 
 

Variáveis de interesse Equipamento/Fluxo especificado Tipo de dado para RNA 

Vazão mássica total Corrente fluido frio HE2’ entrada Entrada 

Temperatura Corrente fluido frio HE2’ entrada Entrada 

Vazão molar total Corrente 1’ Saída 

Somatório do produto UA Trocadores de calor Saída 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

A Tabela 3.7 resume os parâmetros e especificações finais de cada RNA desenvolvida 

nesta dissertação. 
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Tabela 3.7 – Parâmetros e especificações 
 

Quantidade de dados para treinamento: 3.861 

 
Quantidade de dados para teste: 1.089 

Software Spyder® Spyder® Scilab® 

ToolBox (biblioteca) Keras Scikit-learn ann_FFBP_lm 

Número de épocas (etapa de treino) 90 300 100 

Função de ativação camada oculta relu relu tanh 

Função de ativação camada de saída linear linear linear 

Otimizador da RNA RMSporp lbfgs Levenberg-Marquadt 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Nota-se na Tabela 3.7, que a RNA proposta possui como variáveis de entrada a vazão 

mássica da corrente fluido frio HE2’ entrada e a temperatura da corrente fluido frio HE2’ 

entrada. As saídas foram a vazão molar da corrente 1’ e a função objetivo. A vazão molar total 

(variável de decisão) é uma variável dependente resultante do processo de otimização. Logo, 

ela foi configurada como saída da RNA. 

O objetivo da RNA do processo otimizado é fornecer como saída o valor ótimo da 

variável de decisão para cada ponto operacional possível, assim como a função objetivo do 

sistema. Desse modo, a partir de um conjunto de dados de treinamento gerado por otimizações 

sequenciais do processo gera-se uma RNA capaz de inferir o ponto ótimo, a partir dos valores 

dos dados de entrada. 

PROCESSO III - PRODUÇÃO DE N-PENTANO COM TORRE DE 

DESTILAÇÃO E SAÍDAS LATERAIS 

Descrição do Processo de Produção de n-pentano 

Este processo foi proposto inicialmente por Rodriguez e Granda (2005). Na Figura 3.4, 

se encontra o fluxograma da coluna de destilação a ser otimizada, contendo 23 pratos, um 

condensador total e um refervedor. Esta coluna apresenta uma única corrente de alimentação a 

50 oC e 175 kPa, com vazão molar (F) de 9,479 kmol/h, ou vazão mássica de 940 kg/h, e 

contendo uma mistura de n-pentano, n-hexano, n-heptano, n-octano e n-nonano com frações 

molares (x) de, respectivamente, 0,3217; 0,1347; 0,1684; 0,0462 e 0,3290. Além das correntes 
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de destilado e fundo, há duas correntes de saída laterais na forma de líquidos saturados. A 

pressão no condensador é de 138 kPa e de 145 kPa no prato 1, enquanto a pressão no refervedor 

é de 180 kPa. O modelo termodinâmico utilizado na simulação realizada foi o Chao-Seader, já 

que este modelo é empregado quando se tem misturas de hidrocarbonetos pesados em faixas de 

temperatura e pressão compatíveis com as do presente processo. Um esquema com um 

separador e um misturador de correntes foi planejado, a fim de poder variar a composição e 

vazão de n-pentano na entrada da torre e, consequentemente, o aumento da variabilidade dos 

dados de saída da planta simulada. Na figura 3.4, as variáveis de decisão do processo otimizado 

estão destacadas em vermelho. 

Figura 3.4 – Fluxograma da coluna de destilação com saídas laterais. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Configuração das variáveis da RNA: Processo de Produção de n-pentano 

Foram compilados dois programas diferentes. No primeiro, foi realizado um estudo de 

caso, onde os dados de entrada foram variados randomicamente, possibilitando gerar dados de 

saída da planta simulada e não otimizada (Tabela 3.8). No segundo caso, diversas otimizações 

foram realizadas, utilizando o algoritmo enxame de partículas (PSO do inglês particle swarm 

optimization), gerando dados ótimos das variáveis de interesse (Tabela 3.9), com o objetivo de 



64 
 

maximizar as vazões molares de saída da torre (Equação 44). Denominaremos o primeiro caso 

de RNA planta simulada (RNA-PS), e o segundo de RNA planta otimizada (RNA-PO). 

Tabela 3.8 – Variáveis de interesse da RNA-PS 
 

Variáveis de interesse Fluxo especificado Tipo de dado para RNA 

Vazão mássica total Corrente F Entrada 

Composição molar de n- 

pentano 
Corrente F2 Entrada 

Pressão da torre Valor especificado na T-100 Entrada 

Razão de refluxo Valor especificado em T-100 Entrada 

Vazão mássica S1 Valor especificado em T-100 Entrada 

Vazão mássica S2 Valor especificado em T-100 Entrada 

Taxa de destilado Valor especificado em T-100 Entrada 

Função objetivo Valor calculado Saída 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Tabela 3.9 – Variáveis de interesse da RNA-PO 
 

Variáveis de interesse Fluxo especificado Tipo de dado para RNA 

Vazão mássica total Corrente F Entrada 

Composição molar de n- 

pentano 
Corrente F2 Entrada 

Pressão da torre Valor especificado na T-100 Saída 

Razão de refluxo Valor especificado em T-100 Saída 

Vazão mássica S1 Valor especificado em T-100 Saída 

Vazão mássica S2 Valor especificado em T-100 Saída 

Taxa de destilado Valor especificado em T-100 Saída 

Função objetivo Valor calculado Saída 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Nota-se na Tabela 3.8 que a RNA proposta possui quatro variáveis de entrada e uma 

variável de saída. As variáveis de entrada representam diferentes pontos operacionais, e a 

variável de saída representa a função objetivo. Nessa etapa do estudo, o objetivo foi testar as 

bibliotecas de RNA, tanto do Spyder® quanto do Scilab®, com os dados da planta simulada. 

Já na Tabela 3.9, utilizou-se como variáveis de entrada a vazão mássica total da 

alimentação e a composição molar de n-pentano na entrada. As saídas foram a função objetivo 
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e alguns parâmetros da torre de destilação - pressão, razão de refluxo, taxa de destilado, taxa da 

saída lateral 1 e taxa da saída lateral 2. Ao contrário do caso anterior, em que os parâmetros da 

torre eram variáveis independentes, nesse caso, elas são variáveis dependentes resultantes do 

processo de otimização. Logo, foram configuradas como saídas da RNA. No capítulo 4 serão 

discutidas algumas análises de sensibilidade destas variáveis, a fim de tornar o processo de 

aprendizado de máquina mais simples. 

Uma restrição (Equação 45) se faz necessária neste processo, a vazão molar da corrente 

de fundo não deve ser menor do que 0,05 kmol/h, com isso valores muito baixos são evitados. 

A função objetivo tem finalidade de maximizar a produção das correntes de saída da planta, 

sejam eles principais ou secundários (Equação 44). Os produtos são: vazão molar de n-pentano 

(𝑚̇  𝐷,𝑛𝐶5) na corrente D (destilado), vazão molar de n-hexano (𝑚̇  𝑆1,𝑛𝐶6) na saída lateral S1, vazão 

molar de n-heptano na saída S2 (𝑚̇  𝑆2,𝑛𝐶7), vazão molar de n-octano (𝑚̇  𝑆2,𝑛𝐶8) na saída lateral 

S2 e vazão molar de n-nonano (𝑚̇  𝐵,𝑛𝐶9) na corrente B (fundo). Assim, a formulação matemática 

do problema de otimização, incluindo os limites impostos às variáveis de decisão, pode ser 

equacionada da seguinte forma: 

 

𝐹𝑜𝑏𝑗 = máx 𝑛 𝐷,𝑛 𝑆1,𝑛 𝑆2,𝑅𝑅൫𝑚̇  𝐷,𝑛𝐶5  +  𝑚̇  𝑆1,𝑛𝐶6  +  𝑚̇  𝑆2,𝑛𝐶7  + 𝑚̇  𝑆2,𝑛𝐶8  + 𝑚̇  𝐵,𝑛𝐶9൯ (44) 

𝐹 − 𝐷 − 𝑆1 − 𝑆2 ≥ 0,05 kmol/h (45) 

 
As Tabelas 3.10 e 3.11 resumem os parâmetros e as especificações finais de cada RNA 

desenvolvida para este processo. 
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Tabela 3.10 – Parâmetros e especificações para RNA-PS 
 

Quantidade de dados para treinamento: 14.734 

 
Quantidade de dados para teste: 4.157 

Software Spyder® Spyder® Scilab® 

ToolBox (biblioteca) Keras Scikit-learn ann_FFBP_lm 

Número de épocas (etapa de treino) 90 300 100 

Função de ativação camada oculta relu relu tanh 

Função de ativação camada de saída relu linear linear 

Otimizador da RNA RMSprop lbfgs Levenberg-Marquadt 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Tabela 3.11 – Parâmetros e especificações para RNA-PO 
 

Quantidade de dados para treinamento: 1.421 

 
Quantidade de dados para teste: 376 

Software Spyder® Spyder® Scilab® 

ToolBox (biblioteca) Keras Scikit-learn ann_FFBP_lm 

Número de épocas (etapa de treino) 90 300 200 

Função de ativação camada oculta relu relu tanh 

Função de ativação camada de saída selu linear linear 

Otimizador da RNA Adam Adam Levenberg-Marquadt 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

O objetivo da RNA do processo otimizado é fornecer como saída o valor ótimo das 

variáveis de decisão para cada ponto operacional possível, assim como a função objetivo do 

sistema. Desse modo, a partir de um conjunto de dados de treinamento gerado por otimizações 

sequenciais do processo, é desenvolvida uma RNA capaz de inferir o ponto ótimo, a partir dos 

valores dos dados de entrada. 
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SOFTWARES UTILIZADOS 

O Scilab® é um software open source e voltado para cálculos numéricos e aplicado a 

engenheiros e cientistas (scilab.org). No Scilab® há diversos algoritmos capazes de serem 

compilados. Adaline, Perceptron, FeedForward BackPropagation Gradient Descent Error 

(neste trabalho denominaremos por FFBP_gd) e FeedForward BackPropagation Levenber- 

Marquadt (neste trabalho denominaremos por FFBP_lm) são alguns exemplos de redes neurais 

já programadas no software. 

O simulador UniSim® é um software de engenharia que permite realizar otimizações e 

simulações de diversos equipamentos e processos na área da Engenharia Química. Este software 

apresenta simulação interativa, pois assim que novas informações são inseridas, os cálculos são 

automaticamente realizados, seja de fenômenos de transporte, seja termodinâmico. Além dessa 

característica, o UniSim® também apresenta Object Oriented Design, ou seja, assim que uma 

variável é inserida, essa informação é automaticamente propagada para as outras correntes e 

outros equipamentos da planta simulada (Honeywell, 2009). 

O grupo de desenvolvimento deste software de simulação avaliou os dados de diversas 

pesquisas ao redor do mundo, e produziu um banco de dados com mais de 1.500 componentes 

e 16.000 coeficientes binários. Há também a opção de estimar os parâmetros de uma nova 

substância, caso esta não faça parte da base de dados do UniSim® (Aspentech, 2005). 

O software Spyder®, que é uma IDE (do inglês, Integrated Development Environment 

ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado em linguagem Python®), também foi utilizada 

para desenvolver as RNAs escritas nessa linguagem. 

INTERAÇÃO PYTHON® - UNISIM® 

Uma comunicação entre o Python® e o UniSim® se faz necessária, pois o algoritmo de 

otimização utilizado (método do enxame de partículas, ou em inglês Particle Swarm 

Optimization - PSO) se encontra programado em Python® e a simulação no software UniSim®. 

Algumas bibliotecas do Python® foram utilizadas para realizar esta interação. A biblioteca “os” 

permite ao usuário trabalhar com a manipulação dos arquivos e diretórios através dos 

pathnames (nomes do caminho) (Python Software Foundation, 2021a), já a biblioteca 

“win32com.client” permite o acesso a plataforma Component Object Model (COM) do sistema 

operacional Windows, tornando possível a manipulação de diversas aplicações da Microsoft 

via Python® (Python Software Foundation, 2021b). 
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A variável “unis” é o objeto criado pelo método “Dispatch” através da plataforma COM, 

sendo encontrado utilizando o Program ID (Progid) do UniSim®, que é o identificador do 

programa a ser manipulado. Poderia ser outro Program ID, pois cada programa tem uma 

identificação, alguns exemplos são Word, Excel e PowerPoint, que são programas já difundidos 

na sociedade. Após isso, é realizado uma busca para encontrar o pathname (caminho de nome) 

da pasta que o código ativo está salvo, sendo armazenada no objeto “diract”. O arquivo no qual 

a simulação foi realizada está na mesma pasta que o arquivo do código escrito em Python®, 

portanto, o caminho até qualquer um dos arquivos é semelhante, sendo que para identificar a 

pasta do UniSim®, basta inserir o nome do arquivo, que foi inserido de forma genérica no 

trecho do código acima: '\Nome_arquivo.usc'. A simulação é aberta por 

“unis.SimulationCases.Open”, e se torna visível caso o comando “Case.Visible” seja igual a 1, 

e invisível para o usuário, caso seja igual a 0. Em ambos, o arquivo estará aberto e poderá ser 

manipulado. 

As variáveis de saída da RNA foram identificadas no código e manipuladas para ser 

possível a importação e exportação de dados entre o Python® e as planilhas (SpreadSheet) 

existentes no arquivo do UniSim®. A interação entre o software de simulação e o Python® será 

exemplificada com o código utilizado para o processo III (coluna de destilação do n-pentano 

com saídas laterais). A manipulação e o armazenamento dos dados da planta podem ser 

programados da seguinte forma: 

 

#Abrindo arquivo da simulação 

unis = win32com.client.Dispatch('UniSimDesign.Application') 

diract = os.path.abspath('.') 

Case = unis.SimulationCases.Open(diract+'\Nome_arquivo.usc') 

Case.Visible = 1 

#Importando spreadsheet 'Plan1' do UniSim®: 

Spread_sheet_1 = Case.Flowsheet.Operations.Item('Plan1’) 

 
#Definindo a função objetivo 

def função_objetivo(x): 

Spread_sheet_1.Cell('B2').CellValue = x[0] 

Spread_sheet_1.Cell('B3').CellValue = x[1] 

Spread_sheet_1.Cell('B4').CellValue = x[2] 

Spread_sheet_1.Cell('B5').CellValue = x[3] 

Spread_sheet_1.Cell('B6').CellValue = x[4] 

Fobj = Spread_sheet_1.Cell('B9').CellValue 

return Fobj 
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A SpreadSheet “Plan1” pode ser acessada por “Case.Flowsheet.Operations.Item”. Com 

isso, é possível a manipulação dos valores nela contidos. 

O vetor x possui cinco valores, sendo cada um referente à uma variável de decisão. Na 

Tabela 3.12 é apresentada a identificação de cada uma dessas variáveis. O valor da função 

objetivo está associada a célula “B9” da SpreadSheet “Plan1”, e pode ser acessada segundo o 

comando “Spread_sheet_1.Cell('B9').CellValue”. A função objetivo é a soma de todas as 

vazões molares dos produtos de valor da torre, seja principal ou secundário. 

Tabela 3.12 – Descrição do vetor das variáveis de decisão (x) 
 

Variáveis de interesse Fluxo especificado Posição no Vetor x 

Razão de refluxo Valor especificado em T-100 0 

Taxa S1 Valor especificado em T-100 1 

Taxa S2 Valor especificado em T-100 2 

Taxa de destilado Valor especificado em T-100 3 

Pressão no Reboiler Corrente B 4 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

A SpreadSheet “Plan2” pode ser acessada por “Case.Flowsheet.Operations.Item”. Com 

isso, é possível o controle dos valores nela contidos. 

Para manipular as variáveis de entrada da RNA ótima, foi realizado um processo de 

geração de variações randômicas, seguindo uma distribuição uniforme com intervalo de [0, 1), 

ou seja, valores maiores ou iguais a zero e menores que um. Essa aleatoriedade permite a 

variação da vazão de entrada e da variação da fração molar de n-pentano na carga. Foram 

admitidos dois objetos que promovem essa randomicidade, para que haja uma variação absoluta 

diferente entre as duas variáveis manipuladas. No exemplo a seguir, as variáveis são alteradas 

em torno de valores fixos, sendo 940 para vazão de entrada e 0.94 para fração molar de n- 

pentano na carga. Outras compilações foram realizadas alterando esses valores. Não foi 

programada uma única otimização com valores absolutos diferentes, pois o tempo de 

processamento no Python® é alto, e o simulador apresenta erro de cálculo em determinados 

momentos, fazendo com que o usuário tenha que interferir e permitir novo cálculo. A 

metodologia para elaboração de um banco de dados com universo maior foi realizada 

manualmente, compilando diversas vezes o programa de otimização. Para a otimização do 

processo III, em específico, o tempo para processar 1000 dados ótimos, na configuração do 
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exemplo e na máquina utilizada (Microsoft ASUS X451C com processador Intel® Core™ i3- 

2375M CPU 1,50GHz) é de 26 horas. 

 

 

Os valores das variáveis manipuladas estão associados as células ‘C8’ e ‘A8’ da 

SpreadSheet “Plan2”. O valor da variável ‘C8’, por exemplo, pode ser alterado na planilha 

presente no software UniSim®, utilizando o comando “Spread_sheet_1.Cell('C8').CellValue”. 

Ao final da otimização, um arquivo em formato .csv (valores separados por vírgula, ou 

em inglês, Comma separated values), contendo os dados ótimos compilados, pode ser gerado 

para posterior utilização. Um exemplo de script é demonstrado abaixo. 

 

O objeto “dataset” é um DataFrame criado pela biblioteca pandas (Pandas, 2020). Com 

o comando “.to_csv”, um arquivo é criado na mesma pasta onde o script está salvo. Basta inserir 

o nome do arquivo, que foi inserido de modo genérico no trecho do código acima: 

'Nome_arquivo.csv'. Na Figura 3.5, algumas linhas de um arquivo em formato “csv” podem ser 

visualizadas. 

Figura 3.5 – Exemplo de arquivo em formato csv. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

#Importando spreadsheet ‘Plan2’ do UniSim®: 

Spread_sheet_2 = Case.Flowsheet.Operations.Item('Plan2') 

 
#Manipulando variáveis de entrada da rede neural artificial 

theta = np.random.rand(1,1) 

omega = np.random.rand(1,1) 

Flow = 940*(1+theta*0.1) # variação da vazão 

C5_carga = 0.94*(1+1*omega*0.05) # variação de C5 

Spread_sheet_2.Cell('C8').CellValue = Flow 

Spread_sheet_2.Cell('A8').CellValue = C5_carga 

#Gerando arquivo com os dados ótimos 

dataset.to_csv(‘Nome_arquivo.csv',index = False) 
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REDE NEURAL ARTIFICIAL 

Foi realizado um pré-processamento nos dados antes de serem treinados pela RNA. Essa 

etapa é de extrema importância, pois facilita o aprendizado da inteligência artificial. 

A primeira etapa foi a importação dos dados gerados pelo simulador UniSim®, sendo 

que estavam armazenados em um arquivo csv. Como os dados são provenientes de uma 

simulação, foi introduzido um ruído branco, a fim de mimetizar alguma irregularidade de 

leitura. 

Após essas etapas, é realizada a separação dos dados para treinamento e teste da RNA. 

Quando há muitos dados, estes são separados em conjuntos de treinamento, validação e teste 

da rede. Neste estudo, somente o código da biblioteca keras utiliza a validação como uma 

ferramenta para melhorar o aprendizado automaticamente. Neste módulo, é especificado o 

parâmetro “shuffle”, que promove uma alteração aleatória no conjunto de treino a cada época, 

quando definido como verdadeiro (em inglês, True). Ou seja, aplica o método de aprendizado 

de máquina, verifica o resultado, utiliza outros pontos na próxima época de aprendizado, avalia 

novamente e, com isso, a RNA pode se tornar mais generalista, podendo apresentar melhor 

desempenho em dados nunca visto anteriormente. 

Outra prática importante no pré-processamento dos dados é a normalização, pois isso 

torna a magnitude dos dados parecida, seja de qualquer natureza. Esta etapa facilita o 

aprendizado de máquina. 

Existem diversos otimizadores para o modelo de RNA, sendo alguns desenvolvidos 

recentemente, tais como o Adam (Kingma e Ba, 2015) e o Adagrad (Duchi et. al., 2011). Mas 

também há outros algoritmos já conhecidos há muito tempo na área de otimização, como por 

exemplo o gradiente descendente estocástico - SGD (em inglês, stochastic gradiente descent). 

As métricas para avaliação do desempenho da RNA produzida são detalhadas no 

subtópico 3.10. Após isso, é demonstrado com mais detalhes como foi realizada a sintonização 

dos hiperparâmetros das redes neurais desenvolvidas neste estudo. O framework Optuna foi 

usado nesta etapa para a sintonização das RNAs escritas em Python®. No caso do software 

Scilab®, o ajuste dos hiperparâmetros foi realizado de forma manual. 
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#Dados de treino 

IMPORTANDO OS DADOS 

3.8.1.1. No software Spyder® (linguagem Python®) 

Como dito anteriormente, os dados foram compilados mais de uma vez, visto que o 

tempo de geração dos pontos ótimos é elevado. A importação do conjunto de amostras 

analisados pode ser programada da seguinte forma em Python®: 

 

O método “os.walk” é utilizado para ler todos os arquivos de uma pasta ou diretório, 

sendo exemplificado no trecho acima por “nome_diretório”. Os arquivos contendo os dados 

precisam estar todos nesta mesma pasta e com formato csv, para que possam ser lidos pela 

função “read_csv” da biblioteca pandas, cujo parâmetro a ser introduzido para que a leitura 

possa ocorrer é o caminho do arquivo (filepath). A saída dessa função é um DataFrame com o 

cabeçalho proveniente do arquivo de dados. Uma iteração é realizada para que todos os dados 

possam ser acrescidos no objeto “data” de forma que um conjunto com todos os dados 

compilados seja produzido. 

3.8.1.2. No software Scilab® 

Os dados foram copiados após divisão realizada no software Spyder® e inseridos, 

manualmente, no código da RNA desenvolvida no Scilab®. O caso do processo otimizado III 

será usado para exemplificar o código escrito no software Scilab®. Os dados de entrada e saída 

foram selecionados dentro da matriz inicial, tanto de treino quanto de teste. 

 

 
A = [988.005 0.369815 8.99404 2.32974 0.810397 

1008.34 0.367045 9.39151 2.23397 1.44071 

996.724 0.370509 9.27749 2.50196 1.26063 

... ... ... ... ... 

1029.53 0.520833 4.6102 1.00702 0.950854 

982.157 0.524779 4.376 1.00663 0.950562] 

#Importando dados de vários arquivos .csv 

data = pd.DataFrame() 

 
for subdir, dirs, files in os.walk( r'nome_diretório’): 

for filename in files: 

filepath = subdir + os.sep + filename 

 

if filepath.endswith(".csv"): 

data = pd.DataFrame.append( data,pd.read_csv(filepath), ignore_index=True) 
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#Dados de teste 
 

 

B = [994.958 0.524152 4.39212 1.01698 0.956165 

980.611 0.408971 9.42696 2.03635 1.33107 

959.851 0.367433 8.72465 2.26859 1.11439 

... ... ... ... ... 

1010.68 0.368627 9.47842 2.28191 1.2485 

987.154 0.525014 4.45773 1.06899 1.01257] 

 

RUÍDO BRANCO 

A criação de um distúrbio randômico nas variáveis de entrada é uma boa prática, uma 

vez que utilizamos dados provenientes de um simulador (Spindola et. al., 2019). A geração 

desse ruído foi programada da seguinte forma: 

 

Com o intuito de gerar um ruído randômico, mas que tenha o mesmo resultado para 

qualquer reprodução, uma semente foi introduzida, a fim de gerar números randômicos 

semelhantes, toda vez que o programa for compilado. O número 42 foi especificado como a 

semente utilizada neste programa, através do método “np.random.seed”, que contém o gerador 

Marsenne Twister de valores pseudo-aleatórios (Numpy, 2020). Qualquer valor poderia ser 

especificado, porém, para poder tornar este trabalho reprodutível, a semente de randomicidade 

foi especificada com o número 42. A resposta da RNA pode ser alterada de acordo com a 

semente escolhida, pois isso impactará nos dados de treinamento e teste da rede, ou seja, outros 

modelos podem ser desenvolvidos com melhor ou pior desempenho. 

A criação desse ruído é produzida pela função “create_noise”, exemplificada no quadro 

acima, que admite uma matriz de dados no argumento “array”, o peso que a variabilidade total 

vai influenciar na variabilidade do ruído no argumento “noise_frac”, e a posição máxima da 

linha da matriz para o cálculo dessa fração de ruído no argumento “max_index_for_noise”. 

#Definindo a criação de ruído no software Spyder® 

def create_noise(array, noise_frac, 

max_index_for_noise): 

 

np.random.seed(42) 

sigma_noise = noise_frac*(np.amax(array[:max_index_for_noise,:], axis=0) - 

np.amin(array[:max_index_for_noise,:], axis=0)) 

 

for i in range(array.shape[1]): 

array[:,i] = (array[:,i] + 

sigma_noise[i]*np.random.randn(array.shape[0])) 

return array 
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SEPARANDO EM DADOS DE TREINO, VALIDAÇÃO E TESTE 

Os dados são separados em três grupos: treino, validação e teste. Os dados de treino são 

aqueles que servirão de aprendizado para a rede neural artificial. Já os conjuntos de validação 

e teste apresentam dados que a RNA não utiliza para o seu aprendizado. Neste presente estudo, 

os dados foram separados nas seguintes proporções: treinamento (70%), validação (10%) e teste 

(20%). Em termos qualitativos, caso o resultado do teste seja semelhante ao do treino, temos o 

indício de que a rede pode generalizar bem o processo analisado. Caso o erro do treino seja 

muito menor do que o do teste, a rede estará na zona de sobreajuste (em inglês, overfitting), e 

os dados não representam uma boa generalização e caso o erro do treino e do teste se 

mantenham em patamares elevados, os dados estarão na zona de sub-ajuste (em inglês, 

underfitting), como pode ser observado na Figura 3.6 (Goodfellow, 2016). Os dados de treino 

e teste foram copiados, para poderem ser introduzidos, manualmente, na RNA do software 

Scilab®. 

 

Figura 3.6 – Sobreajuste x Sob-ajuste (baseado em Goodfellow, 2016) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

#Separando em treino e teste no software Spyder® 

import sklearn.model_selection 

X_treino, X_validacao, y_treino, y_validacao = sklearn.model_selection.train_test_split(X, y, 

test_size=0.1, 

random_state=42) 

X_treino, X_teste , y_treino, y_teste = sklearn.model_selection.train_test_split(X_treino, y_treino, 

test_size=0.22, 

random_state=42) 
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NORMALIZAÇÃO 

Um pré-processamento importante a ser realizado é a normalização do banco de dados, 

antes da inserção na rede neural artificial. Segundo Borchani et al. (2015), em casos onde a 

faixa de valores é diferente para cada variável, a normalização é útil para obter valores de erros 

normalizados para cada variável. Esse processo é importante, também, para garantir um melhor 

desempenho da RNA (Spindola et al., 2019). 

A intenção da normalização é tentar fazer com que os dados permaneçam em uma faixa 

de magnitude entre 0 e 1. Os valores máximos e mínimos são encontrados utilizando as 

fórmulas min( ) e max( ) na matriz de dados de treinamento. Com isso, é possível ajustar os 

dados segundo a Equação 46. Caso o valor de x seja o máximo possível (𝑥𝑚̇á𝑥), o valor 

normalizado será igual a 1, e caso o valor de x seja o mínimo possível (𝑥𝑚̇í𝑛), o valor 

normalizado será igual a 0. 

 

x − 𝑥𝑚̇í𝑛 
z = 

𝑥𝑚̇á𝑥 − 𝑥𝑚̇í𝑛 
(46) 

 

Onde: 

 
x – dado original 

 
𝑥𝑚̇á𝑥 – valor máximo do vetor de dados original 

 
𝑥𝑚̇í𝑛 – valor mínimo do vetor de dados original 

 
z – dado normalizado 

 
A normalização não é um procedimento fundamental para geração de um modelo 

robusto, mas é realizado pelos profissionais da área de dados como forma de melhorar o 

resultado ou até mesmo de torná-lo viável. No presente trabalho, com a utilização dessa 

normalização, foi possível identificar uma melhora de até 100 vezes no resultado encontrado. 

3.8.4.1. No software Spyder® 

Para as RNAs desenvolvidas em Python®, a normalização de um conjunto de dados 

genérico, no qual os dados de entrada da rede são representados por “X” e os de saída por “y”, 

pode ser realizada da seguinte forma: 
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3.8.4.2. No software Scilab® 

A normalização dos dados foi codificada sem a utilização de uma função pré- 

programada. O exemplo a seguir mostra como foi realizado a normalização para o caso 

otimizado do processo III. 

//Encontrando a dimensão do input e output 

n1 = length(A(:,1)) 

 

//Encontrando o mínimo e máximo dos dados de entrada e saída para futura normalização 

A1min=min(A(:,1)); //Vazão de alimentação mínima do conjunto de treino 

A1max=max(A(:,1));  //Vazão de alimentação máxima do conjunto de treino 

 

A2min=min(A(:,2)); //Fração molar de n-pentano na alimentação mínima do conjunto de treino 

A2max=max(A(:,2)); // Fração molar de n-pentano na alimentação mínimo do conjunto de treino 

 

T1min=min(A(:,3)); //Função objetivo mínimo do conjunto de treino 

T1max=max(A(:,3)); //Função objetivo máximo do conjunto de treino 

 

T2min=min(A(:,4)); //Taxa S1 mínimo do conjunto de treino 

T2max=max(A(:,4)); //Taxa S1 máximo do conjunto de treino 

 

T3min=min(A(:,5)); //Taxa de destilado mínimo do conjunto de treino 

T3max=max(A(:,5)); //Taxa de destilado máximo do conjunto de treino 

 

//Normalizando entrada 

x(:,1) = ([A(:,1)] - ones(n1,1)*A1min) ./ (A1max-A1min); //Vazão de alimentação 

x(:,2) = ([A(:,2)] - ones(n1,1)*A2min) ./ (A2max-A2min); //Fração molar de n-pentano na entrada 

 

//Normalizando saída 

Tx(:,1) = ([A(:,3)] - ones(n1,1)*T1min) ./ (T1max-T1min); //Função objetivo 

Tx(:,2) = ([A(:,4)] - ones(n1,1)*T2min) ./ (T2max-T2min); //Taxa S1 

Tx(:,3) = ([A(:,5)] - ones(n1,1)*T3min) ./ (T3max-T3min); //Taxa de destilado 

#Normalização dos dados 

X = pd.DataFrame(X) 

y = pd.DataFrame(y) 

 
X_norm = ((X-X.min())/(X.max()-X.min())).values 

 
y_norm = ((y-y.min())/(y.max()-y.min())).values 
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MÉTODOS E BIBLIOTECAS UTILIZADOS 

Três modelos de redes neurais artificiais foram propostos. O primeiro é gerado através 

da biblioteca do scikit-learn (sklearn.neural_network.MLPRegressor) presente no Python®, o 

segundo e o terceiro modelo são produzidos utilizando a biblioteca keras, porém um trabalha 

com a metodologia ensemble. Este método gera n números de modelos (no caso deste trabalho, 

n é igual a 10) para diminuir a randomicidade do próprio modelo e salva as melhores 

configurações (pesos e bias) em arquivos no formato .hdf5, que podem ser carregados para 

posterior reprodução. 

No software Scilab®, foram testados dois otimizadores para a RNA proposta, o 

gradiente descendente e o levenberg-marquadt. Cada um faz parte de uma função específica do 

software e devem ser instaladas antes da execução do código. Essas funções precisam ser 

carregadas no ATOMS (gerenciador automático de módulos do Scilab®, ou em inglês, 

Automatic modules Management). A toolbox carregada e utilizada foi o módulo de redes neurais 

(em inglês, Neural Netwok Module). 

No software Spyder®, escrito em linguagem Python®, foram utilizadas duas bibliotecas 

para o desenvolvimento das redes neurais artificiais. A biblioteca keras foi criada pelos 

desenvolvedores da empresa Google Inc. (Keras, 2020a), com o intuito de fornecer uma 

ferramenta para experimentação ágil de uma RNA. O código nesta API (Interface de 

programação de aplicações, ou em inglês, Application Programming Interface) é 

disponibilizado gratuitamente em diversas linguagens de programação sendo compilada em 

cima da plataforma de aprendizado de máquina TensorFlow (Keras, 2020b). O keras é bem 

intuitivo e de fácil uso, além de apresentar excelente difusão na comunidade científica (Keras, 

2020c). Outra biblioteca utilizada foi a do scikit-learn, que também teve seu início como um 

projeto da empresa Google Inc. (Pedregosa et. al., 2011). A API do scikit-learn é de fácil 

manipulação e contém ferramentas úteis para realizar o pré-processamento, treinamento e 

avaliação de uma RNA (Buitinck et. al., 2013). Para inserir qualquer biblioteca no Spyder®, é 

necessário realizar a importação dos módulos. No bloco de código a seguir é demonstrado como 

é especificada a importação dos módulos de redes neurais artificiais do scikit-learn 

(sklearn.neural_network), bem como o módulo com as métricas para avaliação da RNA 

(sklearn.metrics). Também é representada a importação da biblioteca keras no software 

Spyder®. 
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Alguns otimizadores já foram pré-programados em cada uma dessas bibliotecas 

utilizadas no Spyder®. Na Tabela 3.13 são apresentados os algoritmos que podem ser 

especificados em cada biblioteca. O otimizador L-BFGS (Limited-memory Broyden–Fletcher– 

Goldfarb–Shanno) é da família dos algoritmos quasi-Newton. 

Tabela 3.13 – Algoritmos de otimização que podem ser utilizados em cada biblioteca 
 

Toolbox Otimizadores 

 
Keras 

Adam, Adagrad, SGD, RMSprop, Adadelta, 

 
Adagrad, Adamax, Nadam, FTRL 

Scikit-learn Adam, L-BFGS e SGD 

ann_FFBP_lm Levenberg-Marquadt 

ann_FFBP_gd Gradiente Descendente 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO DO MODELO 

Neste trabalho, utilizamos o MSE como a função perda da RNA. Como o objetivo da 

rede neural é minimizar esta função de perda, faz-se necessário obter o gradiente que será 

utilizado nos algoritmos de otimização descritos no código. Além de ser uma métrica que avalia 

o erro do modelo, o gradiente dessa função pode ser obtido de forma menos custosa 

computacionalmente. O MSE produz um valor de erro absoluto, portanto, pode ser comparado 

com outros modelos. Por sua vez, o RMSE produz um valor de mesma grandeza dos dados 

analisados. Além dessas métricas, também introduzimos a utilização do erro percentual 

absoluto médio e o MAE, por avaliarem diretamente a diferença entre o valor predito pela IA e 

o valor verdadeiro gerado pelo UniSim®. 

#Importando bibliotecas de aprendizado de máquina 

import sklearn.neural_network 

import sklearn.metrics 

 

from tensorflow import keras 
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Erro médio quadrático ou MSE (mean square error) 

Um objetivo de modelos de regressão da IA é a minimização do erro médio quadrático 

ou MSE (Equação 47) no decorrer de uma quantidade limite de épocas. Quanto mais próximo 

de zero for o valor deste indicador, melhor é a ajuste de dados, ou seja, maior será a acurácia 

do modelo proposto pela IA. Erros elevados geram maior penalização no MSE, porque a 

diferença entre o valor predito e o valor verdadeiro é elevada ao quadrado. 

 
𝑛 

1 
𝑀𝑆𝐸 = ∙ (𝑓𝑖 − 𝑌𝑖)2 

𝑛 
𝑖=1 

 

(47) 

 

Onde: 

 
𝑌𝑖 – i-ésimo valor retornado pelo software UniSim® 

 
𝑓𝑖 – i-ésimo valor retornado pelo modelo da IA 

 
𝑛 – número total de dados coletados 

 

Raiz quadrada do erro médio quadrático ou RMSE (root mean square error) 

O RMSE é obtido pela raiz quadrada do MSE (Equação 48). Quanto menor for o seu 

valor, maior será a acurácia do modelo proposto pela IA. Pode ser comparado entre modelos 

com unidades diferentes. O RMSE não é penalizado por erros grandes, na mesma intensidade 

que o MSE, mas apresenta certa penalização por conta da diferença entre o valor predito pela 

RNA e o valor tido como verdadeiro, gerado pelo software UniSim®. 

 

∑𝑛 (𝑓𝑖 − 𝑌𝑖)2 
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ 𝑖=1

 
𝑛 

(48) 

 
Onde: 

 
𝑌𝑖 – i-ésimo valor retornado pelo software UniSim® 

 
𝑓𝑖 – i-ésimo valor retornado pelo modelo da IA 

 
𝑛 – número total de dados coletados 
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Erro percentual absoluto médio ou MAPE (mean absolute percentage error) 

O MAPE avalia a distância entre a variável de saída do software UniSim® e aquela 

gerada pela inteligência artificial, em valores absolutos (Equação 49). No presente trabalho, 

utilizaremos o valor do MAPE dividido por 100, para facilitar a comparação entre as métricas. 
 

∑𝑛 |(𝑓𝑖−𝑌𝑖)| 

𝑖=1 𝑌𝑖
 

𝑀𝐴𝑃𝐸 = × 100 
𝑛 

(49) 

 

Onde: 

 
𝑌𝑖 – i-ésimo valor retornado pelo software UniSim® 

 
𝑓𝑖 – i-ésimo valor retornado pelo modelo da IA 

 
𝑛 – número total de dados coletados 

 
É válido destacar que os valores do erro percentual absoluto para cada ponto amostral, 

também foi calculado (Equação 50). 

 
𝑛 

|(𝑓𝑖 − 𝑌𝑖)| 
𝐸𝑟𝑟𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 = ( ) × 100 

𝑌𝑖 
𝑖=1 

 

(50) 

 

Erro absoluto médio ou MAE (mean absolute error) 

O MAE é uma medida absoluta (maior que zero), assim como o MSE. Avalia a diferença 

entre o valor predito pela RNA e o dado proveniente da simulação no software UniSim® 

(Equação 51). Pode ser estendida para problemas multi-saídas simplesmente somando o MAE 

de cada saída, e dividindo pela quantidade de saídas. 

 
𝑛 

1 
𝑀𝐴𝐸 = ∙ |(𝑓𝑖 − 𝑌𝑖)| 

𝑛 
𝑖=1 

 

(51) 

Onde: 

 
𝑌𝑖 – i-ésimo valor retornado pelo software UniSim® 

 
𝑓𝑖 – i-ésimo valor retornado pelo modelo da IA 

 
𝑛 – número total de dados coletados 

 

Desvio padrão (𝝈) 

O desvio padrão mede o grau de variação dos dados, fornecendo informações 

importantes sobre a dispersão dos mesmos (Equação 52). Ou seja, indica a uniformidade dos 
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dados. Quanto mais próximo de zero, maior uniformidade há entre os dados. Neste trabalho, o 

desvio padrão do erro percentual absoluto é calculado como métrica avaliativa, pois, assim, é 

possível obter o grau de variância da saída que a RNA está produzindo. 

 

√
∑n   (Ei − E̅)2 

𝜎 = i=1 

n 
(52) 

 
Sendo: 

 

Ei - i-ésima variável de interesse E E̅ 

- média da variável de interesse E n 

– quantidade total de dados 

𝜎 – desvio padrão do conjunto de dados E 
 

HISTOGRAMA 

O histograma é uma representação gráfica da distribuição de frequência em classes pré- 

definidas. É uma métrica que permite obter melhor entendimento sobre a tendência global e da 

dispersão dos dados. Um exemplo deste gráfico é representado na Figura 3.7. Se houver pontos 

extremos ou outliers, um histograma permite identificar a frequência e a ordem de grandeza 

desses pontos (Montgomery e Runger, 2018). 

Figura 3.7 – Exemplo de histograma 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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SINTONIZAÇÃO DE HIPERPARÂMETROS 

A quantidade de especificações, quando tratamos de um problema envolvendo solução 

com inteligência artificial, é elevada, e um sintonizador para otimização desses hiperparâmetros 

possibilita a busca de uma melhor resposta para o modelo de RNA. 

O Optuna é um framework que promove a otimização de hiperparâmetros 

automaticamente, sendo este software sob licença do MIT (Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts, ou em inglês, Massachusetts Institute of Technology). Essa biblioteca 

implementa algoritmos de otimização bayesiana. Na otimização bayesiana, um modelo de 

probabilidades é proposto para a função objetivo, e esse modelo é usado para estimar as 

combinações de hiperparâmetros mais promissoras. O Optuna trabalha com uma busca 

dinâmica, sendo possível ao programador designar quais parâmetros devem ser otimizados para 

promover a maximização ou minimização da função objetivo (Takuya, 2019). Esta biblioteca 

apresenta as seguintes características: 

 Arquitetura leve, versátil e independente de plataforma – A utilização é 

possível em diversas linguagens, sua implementação no código é simples e bem 

intuitiva; 

 Espaços de busca Pythonic – A sintaxe familiar do Python® é usada para a 

criação dos espaços de busca do otimizador. A dificuldade de otimização tem 

relação direta com a quantidade de parâmetros. O número de tentativas cresce 

exponencialmente com o aumento do número de especificações, portanto é 

necessário um estudo prévio para não adicionar parâmetros pouco importantes 

para análise; 

 Algoritmos de otimização eficientes – Adota algoritmos do estado da arte (em 

inglês, state-of-art) para amostrar hiperparâmetros e pune testes pouco 

promissores, tornando a busca mais eficiente, uma vez que não continua testando 

valores que orientam a função objetivo na direção contrária ao seu extremo. O 

algoritmo utilizado como padrão para essa amostragem é o Tree-structured 

Parzen Estimator; 

 Visualização rápida e prática – O objeto criado na saída da otimização, 

armazena o histórico da busca, possibilitando a plotagem de diversos gráficos e 

o acesso de cada tentativa de aprimoramento. Alguns gráficos podem ser 

acessados através de uma gama de funções já pré-programadas no Optuna. 



83 
 

Na Tabela 3.14, são detalhados os hiperparâmetros  sintonizados para cada RNA, 

destacando em quais softwares foram desenvolvidos também. 

Tabela 3.14 – Hiperparâmetros sintonizados em cada RNA proposta 
 

Spyder® Scilab® 

keras scikit-learn ann_FFBP_lm 

- Quantidade de épocas - Quantidade de épocas - Quantidade de épocas 

- Quantidade de neurônios 

na primeira camada oculta 

- Quantidade de neurônios 

na primeira camada oculta 

- Quantidade de neurônios 

na primeira camada oculta 

- Otimizador da RNA - Otimizador da RNA 
 

- Número de camadas 

ocultas 

- Número de camadas 

ocultas 

 

- Função de ativação da 

primeira camada oculta 

- Função de ativação da 

primeira camada oculta 

 

- Quantidade de neurônios 

na segunda camada oculta 

  

- Função de ativação da 

segunda camada oculta 

  

- Função de ativação da 

última camada 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

 
 

INTRODUÇÃO AO CAPÍTULO 4 

Neste capítulo, os resultados de cada processo serão apresentados e discutidos. Um 

estudo prévio de cada processo é realizado, com o intuito de estabelecer quais são as variáveis 

de interesse do projeto. É promovido um estudo de sensibilidade da função-objetivo em relação 

a um conjunto de variáveis independentes para que seja possível avaliar previamente os efeitos 

individuais de cada variável. No processo I, porém, este estudo não foi executado, pois já havia 

sido realizado no trabalho de Carvalho e Lopes (2018). 

No processo de produção de amônia foi utilizada a RNA no Scilab® e no Python®, para 

a predição de determinadas variáveis de interesse do sistema. Este foi o primeiro processo 

estudado para a aplicação de RNA nesta dissertação, portanto, somente estudos de caso da 

planta simulada (RNA-PS) foram utilizados na geração dos dados. Com isso, as respostas dos 

modelos desenvolvidos por cada software puderam ser comparadas e analisadas. 

No processo II (sistema de trocadores de calor) foi introduzido o estudo da otimização 

de processos. O algoritmo PSO foi utilizado para a obtenção de um banco de dados ótimos, 

tendo esta metodologia eficácia pré-comprovada em trabalhos anteriores do grupo de pesquisa 

NEO, da Universidade Federal Fluminense, um exemplo é o estudo de otimização em plantas 

simuladas no UniSim®, como em Barreto (2020). Os dados da planta otimizada foram gerados 

por meio de um código que promove a interação entre o Python® e UniSim®, conforme 

introduzido no capítulo anterior. Com isso, a RNA pôde ser treinada e o seu resultado analisado. 

O objetivo neste processo foi de realizar a predição da variável de decisão e da função objetivo 

do sistema, com o menor erro possível. A variável de decisão é uma saída da RNA, pois o 

intuito foi conseguir predizer qual o valor manipulado que culminaria na resposta mínima 

(ótima) da função objetivo. As métricas e os gráficos gerados para avaliar a resposta da RNA 

são apresentadas neste capítulo. 

No último processo analisado foram utilizados todos os conceitos anteriores: RNA 

aplicada à simulação (RNA-PS) e otimização (RNA-PO). A função Case Studies do software 

de simulação e a interação entre o Python® e UniSim® foram utilizados para a geração de um 

banco de dados não otimizados, enquanto que os dados otimizados foram gerados utilizando- 
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se o algoritmo PSO. Com esses dados, a RNA pôde ser treinada e sua resposta analisada, através 

de análises gráficas e por meio das métricas descritas nos itens 3.11 - 3.13 desta dissertação. 

Um fator a destacar é a reprodutibilidade dos resultados obtidos. Por causa da 

randomicidade dos próprios otimizadores e da inicialização aleatória dos pesos e bias, os 

resultados do Scilab® apresentam pequenas alterações, cada vez que o programa é compilado. 

Em relação as RNAs, escritas em Python®, foi possível atribuir uma semente de aleatoriedade, 

tornando os resultados reprodutíveis para qualquer compilação do código. 

Como as simulações analisadas são representações de processos no estado estacionário, 

não foi considerada a dinâmica intrínseca dos processos, logo, os efeitos dinâmicos, que 

possivelmente seriam observados em uma planta real e que poderiam afetar a dinâmica das 

variáveis (efeitos como tempo morto, tempo de amortecimento, dentre outros), não foram 

considerados para o treinamento das RNAs desenvolvidas. Finalmente, as simulações 

analisadas foram consideradas como referências para a geração de dados das RNAs. 

Os gráficos e as métricas, analisadas neste capítulo, estão relacionadas ao resultado do 

conjunto de teste, ou seja, aqueles dados nunca apresentados à RNA anteriormente. Somente o 

desvio padrão do erro percentual absoluto é apresentado para cada variável de saída da RNA, 

tendo a terminologia designada pelo símbolo (σ) e, de forma subscrita, a variável relacionada a 

este indicador. Os valores das outras métricas avaliativas, apresentadas neste capítulo, 

correspondem à média aritmética dos valores encontrados para cada métrica e para cada 

variável de saída. Ou seja, caso haja três variáveis de saída, a métrica global será apresentada, 

cuja composição é soma do valor encontrado da métrica resultante para cada variável dividida 

por três. 

RESULTADOS DO PROCESSO I - PRODUÇÃO DE AMÔNIA 

Neste processo, os dados foram gerados utilizando-se a função Case Studies do software 

UniSim®. Esta aplicação promove a alteração no valor das variáveis, de acordo com limites 

superiores e inferiores, sendo a quantidade de pontos gerados dentro desse limite, especificada 

também. As variáveis de processo foram estudadas no trabalho de Carvalho e Lopes (2018), 

por isso as variáveis de interesse utilizadas foram selecionadas previamente (conforme listado 

na Tabela 3.2 do Capítulo 3). O trabalho dos autores destaca as variáveis pressão (corrente 23), 

temperatura (corrente 19) e razão de reciclo (TEE-100) como as mais importantes do processo 

de produção de amônia (em relação à vazão de produto). 
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Para este primeiro processo analisado, a geração dos dados não ocorreu de forma 

randômica, mas sim de modo gradual. Os valores das variáveis de entrada da RNA foram 

gerados de forma crescente, dentro de uma faixa específica. Por apresentar relação diretamente 

proporcional a variável de saída, o resultado tenderá a ser crescente ao longo da geração dos 

dados também. Por isso, os gráficos de comparação entre a IA e o UniSim® crescem ao longo 

dos pontos de estudo. Isso também ocorre para o caso das RNAs escritas em Python®. Como 

este foi o processo inicial de estudo, a função de divisão dos dados em treino, validação e teste 

escrita em Python®, não foi utilizada. 

Desenvolvimento da RNA no Scilab® 

Como já explicado anteriormente, uma técnica bem difundida e bastante utilizada para 

avaliação da resposta de uma RNA é a minimização do erro médio quadrático (MSE) (Equação 

47), ao decorrer de uma quantidade limite de épocas. Para este processo, especificamente, foram 

definidos valores máximos de 1000 e 5000 épocas para os métodos Levenberg-Marquadt 

(Figura 4.1) e Gradient Descent (Figura 4.2), respectivamente. Pode-se observar também que 

no treinamento da RNA o MSE do método Levenberg-Marquadt foi 1 ∙ 10−5 enquanto que o 

MSE do método Gradient Descent foi igual a 144 ∙ 10−5, mostrando que na etapa de 

treinamento o método Levenberg-Marquadt mostrou-se superior. No software Scilab® algumas 

arquiteturas da RNA foram testadas manualmente, já que este não dispõe da biblioteca Optuna. 

A configuração sintonizada escrita em Python® serviu como base para esses testes em busca 

da melhor arquitetura para a rede neural. A configuração da RNA, escrita no Scilab®, 

corresponde à [3 30 1], ou seja, três neurônios na camada de entrada, 30 neurônios na camada 

intermediária e 1 neurônio na última camada. As telas a seguir foram geradas utilizando as 

funções de aprendizado de máquina na versão 5.5.2 do Scilab®. 



87 
 

 

Figura 4.1 – Levenberg-Marquadt 

implementado no Scilab®. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.2 – Gradient Descent 

implementado no Scilab®. 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Foi plotado um gráfico que avalia o erro percentual absoluto em cada ponto amostral, 

de acordo com a Equação 50, entre cada algoritmo utilizado e o software de simulação UniSim® 

(Figura 4.3 e Figura 4.5). Cada ponto no gráfico corresponde a um conjunto de valores 

diferentes das variáveis de entrada. Visualmente, pode-se notar que o erro percentual obtido 

pelo método Levenberg-Marquadt ficou em torno de 0,5% até 6,5%. Foi plotado outro gráfico 

entre os valores alvo (targets), obtidos realizando um estudo de caso no UniSim®, e os valores 

da camada de saída, obtidos pelos algoritmos de RNA programados no Scilab® (Figura 

4.4 e Figura 4.6). Nota-se que em ambos os casos, visualmente, há uma boa aderência dos dados 

preditos pela RNA com os dados provenientes da simulação, evidenciando que as ferramentas 

possibilitaram desenvolver RNAs capazes de prever o comportamento da planta, de acordo com 

o conjunto de variáveis selecionado. 
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Figura 4.3 – Resultados do método Gradient Descent: Resposta UniSim® x Resposta RNA 

para a vazão molar de produto [kmol/h] 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.4 – Resultados do método Gradient Descent: Gráfico do erro percentual. 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 



89 
 

Figura 4.5 – Resultados do método Levenberg-Marquadt: Resposta UniSim® x Resposta 

RNA para a vazão molar de produto [kmol/h]. 
 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.6 – Resultados do método Levenberg-Marquadt: Gráfico do erro percentual. 
 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Com isso foi possível evidenciar uma melhor acurácia no método Levenberg-Marquadt, 

devido à faixa menor de erro, e uma quantidade menor de épocas para o treinamento. Estudos 

posteriores também indicaram que o método Levenberg-Marquadt no Scilab® gerou resultados 
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mais satisfatórios que o método Gradient Descent, fato que contribuiu para a escolha deste 

método para as aplicações nos outros casos estudados, pelo Scilab®, neste trabalho. 

Tabela 4.1 – Métricas avaliativas para RNA-PS usando algoritmo Levenberg-Marquadt no 

software Scilab®. 
 

Parâmetro Valor 

MSE 0,00098 

𝜎𝐹𝑝𝑟𝑜𝑑 0,02273 

MAPE 0,05502 

RMSE 0,03126 

MAE 0,02883 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Este estudo de caso foi o primeiro realizado com o intuito de predizer as variáveis de 

processo. Com isso, o algoritmo de aprendizado de máquina do Scilab® demonstrou 

funcionalidade e capacidade de gerar resultados com baixo erro. 

Desenvolvimento da RNA em Python® 

No Python® foi desenvolvido um código para predizer o valor de uma variável de saída 

do processo de amônia (vazão molar de produto), fazendo o uso da biblioteca keras do 

TensorFlow. A RNA apresenta os mesmos dados de treinamento e teste da rede neural escrita 

no software Scilab®. A configuração da arquitetura da rede que obteve melhor resposta, 

segundo o buscador Optuna foi de [3 235 1]. É possível evidenciar que o algoritmo, acompanha 

os valores tidos como reais (Figura 4.7), provenientes da simulação no software UniSim®. 
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Figura 4.7 – Resposta do UniSim® x Resposta IA para a vazão molar de produto [kmol/h] 

usando a biblioteca keras 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

O gráfico representado na Figura 4.8, demonstra que o erro percentual absoluto máximo 

foi em torno dos 10%, porém no histograma (Figura 4.9) é evidenciado que a maioria dos erros 

apresenta valor menor que 4%. 

Figura 4.8 – Curva do erro percentual absoluto para a função objetivo usando a biblioteca 

keras 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Figura 4.9 – Histograma do erro percentual absoluto para a função objetivo usando a 

biblioteca keras 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Na Figura 4.10 é apresentado o progresso da função de perda (do inglês, loss) MSE em 

relação a quantidade de épocas do algoritmo de RNA utilizado. Pode-se observar que o MSE 

cai abruptamente antes de dez épocas e depois tende a ter uma ligeira redução até atingir o valor 

de 0,00059. 

Figura 4.10 – Curva da métrica MSE ao longo das épocas utilizando a biblioteca keras. 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Os resultados das métricas avaliativas são encontrados na Tabela 4.2. As métricas foram 

analisadas para os dados de teste da rede neural, ou seja, aqueles dados que nunca haviam sido 

“ensinados” à RNA na etapa de treinamento. 
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Tabela 4.2 – Métricas avaliativas para RNA-PS usando biblioteca keras. 
 

Parâmetro Valor 

MSE 0,00059 

𝜎𝐹𝑝𝑟𝑜𝑑 0,02014 

MAPE 0,02771 

RMSE 0,02443 

MAE 0,01932 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Outra RNA foi codificada em linguagem Python®, utilizando a biblioteca scikit-learn. 

A configuração da arquitetura da rede que obteve melhor resposta, segundo o buscador Optuna, 

foi de [3 85 1]. É possível evidenciar que a RNA, utilizando essa biblioteca, acompanha os 

valores tidos como reais (Figura 4.11), provenientes da simulação no software UniSim®. 

Figura 4.11 – Resposta do UniSim® x Resposta IA para a vazão molar de produto [kmol/h] 

usando a biblioteca scikit-learn. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

O gráfico representado na Figura 4.12 demonstra que o erro percentual absoluto máximo 

foi em torno de 8%, porém no histograma (Figura 4.13) é evidenciado que a maioria dos erros 

apresenta valor menor que 4%. 
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Figura 4.12 – Curva do erro percentual absoluto para a função objetivo usando a biblioteca 

scikit-learn. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.13 – Histograma do erro percentual absoluto para a função objetivo usando a 

biblioteca scikit-learn. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Os resultados das métricas avaliativas são encontrados na Tabela 4.3. As métricas são 

analisadas para os dados de teste da rede neural, ou seja, aqueles dados que nunca haviam sido 

apresentados à RNA na etapa de treinamento. 
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Tabela 4.3 – Métricas avaliativas para RNA-PS usando biblioteca scikit-learn 
 

Parâmetro Valor 

MSE 0.00027 

𝜎𝐹𝑝𝑟𝑜𝑑 0,02333 

MAPE 0.02927 

RMSE 0.01653 

MAE 0.01284 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Neste primeiro processo, foi possível escrever códigos de RNA tanto no software 

Scilab® quanto no Python®, os quais proporcionaram resultados de erro percentual absoluto 

em torno de 5%. A quantidade de dados (600 pontos amostrais) é pequena do ponto de vista do 

Big Data, por isso a RNA pode não ter sido capaz de generalizar o problema para uma faixa 

possivelmente mais ampla de dados. Uma alternativa para melhorar o resultado é aumentar a 

quantidade de dados de treino e teste. Uma quantidade maior de dados foi gerada para os casos 

subsequentes. 

Resumo dos resultados das RNAs desenvolvidas 

A Tabela 4.4 resume os dados estatísticos referentes ao desempenho das RNAs (keras, 

scikit-learn e Scilab®). 

Tabela 4.4 – Resumo comparativo das RNAs 
 

Parâmetro RNA (scikit-learn) RNA (keras) RNA (Scilab®) 

MSE 0,00027 0,00059 0,00098 

𝜎𝐹𝑝𝑟𝑜𝑑 0,02333 0,02014 0,02273 

MAPE 0,02927 0,02771 0,05502 

RMSE 0,01653 0,02443 0,03126 

MAE 0,01284 0,01932 0,02883 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Observa-se na Tabela 4.4 que a RNA-PS, treinada com a biblioteca do scikit-learn, 

resultou no menor MSE para a etapa de teste. A do keras resultou no menor erro percentual 
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absoluto médio (MAPE) e apresentou menor desvio padrão do erro também. As estatísticas do 

Scilab® foram as piores dentre as três bibliotecas testadas. 

As respostas das RNAs se demonstraram satisfatórias e ratificam que os algoritmos 

programados são adequados para sequência do estudo. 

RESULTADOS DO PROCESSO II – REDE DE TROCADORES DE CALOR 

Neste processo, dados ótimos foram gerados, armazenados e introduzidos na RNA, cuja 

intenção é predizer os pontos ótimos da variável de decisão e da função objetivo, com o menor 

erro possível. Para a geração do banco de dados, foi desenvolvido um algoritmo em Python®, 

que aciona o simulador UniSim®. A relação dos distúrbios e da variável de decisão com a 

função objetivo foi identificada a fim de entender a correlação que cada uma exerce sobre o 

resultado final. A vazão mássica da corrente de entrada do fluido frio do HE2’ (representada no 

gráfico por “F_ref”), a temperatura de alimentação (representada no gráfico por “T_alim”) e a 

variável de decisão (representada no gráfico por “F”) geraram uma alteração maior na função 

objetivo (representada no gráfico por “Fobj”), por isso foram introduzidas como variáveis de 

entrada do sistema (Figuras 4.14 e 4.15). 

Figura 4.14 – Distúrbio vazão da corrente “Ref” [lbmol/h] x vazão da corrente “F” [lbmol/h] 

x função objetivo [BTU/(°F.h)] 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Figura 4.15 – Distúrbio temperatura de alimentação [°F] x vazão da corrente “F” [lbmol/h] x 

função objetivo [BTU/(°F.h)] 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Um exemplo de distúrbio que pouco variou a função objetivo na vizinhança do ponto 

ótimo de processo, encontrado no trabalho anterior (Barreto, 2020), foi a temperatura do fluido 

frio de entrada do trocador HE3’, corrente esta denominada como “col” (representada na Figura 

4.16 por “T_col”). Este distúrbio foi comparado com a temperatura de alimentação e a vazão 

mássica da corrente de entrada do fluido frio do HE2’, diante das mesmas alterações na variável 

de decisão. 
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Figura 4.16 – Distúrbio temperatura da corrente “col” [°F] x vazão da corrente “F” [lbmol/h] 

x função objetivo [BTU/(°F.h)] 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

A otimização pelo algoritmo PSO gerou dados otimizados de configuração do sistema 

de trocadores de calor, armazenando os valores das quatro variáveis de interesse do processo 

(vide Tabela 3.8) em um arquivo no formato csv (código detalhado no apêndice A). Foram 

especificadas 20 partículas em cada processo de otimização. Após todo o processo de geração 

e armazenamento dos pontos ótimos, os dados foram introduzidos nas RNAs, desenvolvidas 

nos softwares Scilab® e Python®. Nas Figuras 4.17 e 4.19 são apresentadas as condições 

iniciais de duas tentativas de otimização diferentes, sendo o eixo x relacionado à variável de 

decisão e o eixo y à função objetiva. Nas Figuras 4.18 e 4.20 é possível verificar que o processo 

de otimização ocorreu de forma satisfatória, uma vez que as partículas seguiram uma mesma 

direção e permaneceram no mínimo da função objetivo. 
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Figura 4.17 – Situação inicial da tentativa 200 de 

otimização 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.18 – Iteração 20 da tentativa 200 de 

otimização 

 

 

 

 
Ponto Mínimo 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.19 – Situação inicial da tentativa 1000 de 

otimização 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.20 – Iteração 20 da tentativa 1000 de 

otimização 

 

 

 

 

 

Ponto Mínimo 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

 

Com isso, é possível demonstrar, graficamente, a aplicabilidade do algoritmo de 

otimização utilizado – PSO. 

Desenvolvimento da RNA-PO em Python® 

No Python®, duas RNAs-PO diferentes foram sintonizadas pelo framework Optuna. A 

primeira foi desenvolvida utilizando a biblioteca scikit-learn e, a segunda, a biblioteca keras do 

TensorFlow. A melhor configuração da primeira RNA foi [2 385 2], após busca da resposta 

com menor MSE possível, para a etapa de teste. É possível evidenciar visualmente que o 
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modelo produzido com os dados de teste acompanha os valores tidos como reais (Figura 4.21 

e 4.22), provenientes da simulação no software UniSim®. 

Figura 4.21 – Resposta do UniSim® x Resposta IA para a vazão molar da corrente 1’ 

[lbmol/h] usando a biblioteca scikit-learn. 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.22 – Resposta do UniSim® x Resposta IA para a função objetivo [BTU/(°F.h)] 

usando a biblioteca scikit-learn. 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Os resultados da Figura 4.21 mostram que a variável de decisão varia de 

aproximadamente 1800 e 2100 lbmol/h, o que é resultante da variabilidade das outras entradas 
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(distúrbios) que possivelmente alteram o valor do ponto ótimo, demonstrado pela variabilidade 

da função objetivo na Figura 4.22. 

Outra forma de visualizar essa comparação, entre a resposta da RNA e o valor referência 

do UniSim®, é representada nas Figuras 4.23 e 4.24. A reta em vermelho representa todos os 

valores do simulador, tendo mesmo valor para o eixo x e eixo y. Os pontos em azul representam 

os valores preditos pela RNA (eixo x) em relação aos valores tidos como referência gerados 

pelo UniSim® (eixo y). 

Figura 4.23 – Resposta do UniSim® x Resposta IA para a vazão molar da corrente 1’ 

[lbmol/h] usando a biblioteca scikit-learn. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.24 – Resposta do UniSim® x Resposta IA para a função objetivo [BTU/(°F.h)] 

usando a biblioteca scikit-learn. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Os gráficos representados nas Figuras 4.25 e 4.26, demonstram que o erro percentual 

absoluto máximo, relativo à variável de decisão, foi em torno dos 1,75%, enquanto que para a 

saída relativa à função objetivo o erro máximo foi em torno de 1%. Nos histogramas (Figuras 

4.27 e 4.28) é evidenciado que a maior parte dos erros, relativos à variável de decisão, apresenta 

valor menor que 0,75%, enquanto que para a função objetivo, a maioria dos erros permaneceu 

abaixo de 0,4%. 

Figura 4.25 – Curva do erro percentual absoluto para a vazão molar da corrente 1’ [lbmol/h] 

usando a biblioteca scikit-learn. 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.26 – Curva do erro percentual absoluto para a função objetivo [BTU/(°F.h)] usando 

a biblioteca scikit-learn. 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Figura 4.27 – Histograma do erro percentual absoluto da vazão molar da corrente 1’ 

[lbmol/h] usando a biblioteca scikit-learn. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.28 – Histograma do erro percentual absoluto da função objetivo [BTU/(°F.h)] 

usando a biblioteca scikit-learn. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Os resultados das métricas avaliativas são encontrados na Tabela 4.5. As métricas foram 

analisadas para os dados de teste da rede neural, ou seja, aqueles dados que nunca haviam sido 

apresentados à RNA na etapa de treinamento. 
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Tabela 4.5 – Métricas avaliativas para RNA-PO usando a biblioteca scikit-learn. 
 

Parâmetro Valor 

MSE 0,00033 

𝜎𝐹 0,00299 

𝜎𝐹𝑜𝑏𝑗_𝐼𝐼 0,00177 

MAPE 0,00196 

RMSE 0,01673 

MAE 0,00752 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Outra RNA foi desenvolvida em Python®, utilizando a biblioteca keras. Com o uso do 

framework Optuna, uma busca foi realizada para encontrar a configuração da RNA que 

resultasse no menor MSE possível para a etapa de teste. A melhor configuração encontrada foi 

[2 399 2]. É possível evidenciar, visualmente, que o modelo produzido com os dados de 

treinamento acompanha os valores tidos como reais (Figura 4.29 e 4.30), provenientes da 

simulação no software UniSim®. Assim como no caso anterior, a variável de decisão teve 

variações entre 1800 lbmol/h e 2100 lbmol/h, em decorrência da variação dos distúrbios e a 

função objetivo permaneceu entre os valores 150.000 BTU/(°F.h) e 120.000 BTU/(°F.h). 

Figura 4.29 – Resposta do UniSim® x Resposta IA para a vazão molar da corrente 1’ 

[lbmol/h] usando a biblioteca keras 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Figura 4.30 – Resposta do UniSim® x Resposta IA para a função objetivo [BTU/(°F.h)] 

usando a biblioteca keras. 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Outra forma de visualizar essa comparação, entre a resposta da RNA e o valor referência 

do UniSim®, está representada nas Figuras 4.31 e 4.32. A reta em vermelho representa todos 

os valores do simulador, tendo mesmo valor para o eixo x e eixo y. Os pontos em azul 

representam os valores preditos pela RNA (eixo x) em relação aos valores tidos como referência 

neste trabalho (eixo y). 

Figura 4.31 – Resposta do UniSim® x Resposta IA para a vazão molar da corrente 1’ 

[lbmol/h] usando a biblioteca keras. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Figura 4.32 – Resposta do UniSim® x Resposta IA para a função objetivo [BTU/(°F.h)] 

usando a biblioteca keras. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Os gráficos representados nas Figuras 4.33 e 4.34, demonstram que o erro percentual 

absoluto máximo, relativo à variável de decisão, foi em torno dos 1,75%, enquanto que para a 

saída relativa à função objetivo o erro máximo foi em torno de 1%. Nos histogramas (Figuras 

4.35 e 4.36) é evidenciado que a maior parte dos erros, relativos à variável de decisão, apresenta 

valor menor que 0,75%, enquanto que para a função objetivo, a maioria dos erros permaneceu 

abaixo de 0,4%. 

Figura 4.33 – Curva do erro percentual absoluto para a vazão molar da corrente 1’ [lbmol/h] 

usando a biblioteca keras. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Figura 4.34 – Curva do erro percentual absoluto para a função objetivo [BTU/(°F.h)] usando 

a biblioteca keras. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.35 – Histograma do erro percentual absoluto da vazão molar da corrente 1’ 

[lbmol/h] usando a biblioteca keras. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Figura 4.36 – Histograma do erro percentual absoluto da função objetivo [BTU/(°F.h)] 

usando a biblioteca keras. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Na Figura 4.37 é apresentado o progresso da função de perda (do inglês, loss) MSE das 

etapas de treinamento e de teste, em relação a quantidade de épocas do algoritmo de RNA 

utilizado. Nota-se que há um decréscimo significativo do MSE ao longo do aprendizado, 

principalmente nas épocas iniciais (antes de dez). 

 

 
Figura 4.37 – Curva da métrica MSE ao longo das épocas utilizando a biblioteca keras. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Os resultados das métricas avaliativas são encontrados na Tabela 4.6. As métricas são 

analisadas para os dados de teste da rede neural, ou seja, aqueles dados que nunca haviam sido 

apresentados à RNA na etapa de treinamento. 

Tabela 4.6 – Métricas avaliativas para RNA-PO usando biblioteca keras. 
 

Parâmetro Valor 

MSE 0,000499 

𝜎𝐹 0,002148 

𝜎𝐹𝑜𝑏𝑗_𝐼𝐼 0,00135 

MAPE 0,00194 

RMSE 0,02151 

MAE 0,01613 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Desenvolvimento da RNA no Scilab® 

No software Scilab® algumas arquiteturas da RNA foram testadas manualmente, já que 

este não dispõe da biblioteca Optuna. A configuração sintonizada escrita em Python® serviu 

como base para esses testes em busca da melhor arquitetura para a rede neural. A configuração 

da RNA, escrita no Scilab®, corresponde à [2 20 2]. Nas Figuras 4.38 e 4.39, é possível 

evidenciar que o modelo produzido com dados de validação acompanha os valores tidos como 

reais, provenientes da simulação no software UniSim®. 
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Figura 4.38 – Resposta do UniSim® x Resposta IA para a vazão molar da corrente 1’ 

[lbmol/h] usando Scilab® (Levenberg-Marquadt). 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.39 – Resposta do UniSim® x Resposta IA para a função objetivo [BTU/(°F.h)] 

usando Scilab® (Levenberg-Marquadt). 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Outra forma de visualizar essa comparação, entre a resposta da RNA e o valor referência 

do UniSim®, está representada nas Figuras 4.40 e 4.41. A reta em vermelho representa todos 

os valores provenientes da simulação, tendo mesmo valor para o eixo x e eixo y. Os pontos em 

ciano representam os valores preditos pela RNA (eixo x) em relação aos valores simulados tidos 

como as referências neste trabalho (eixo y). 
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Figura 4.40 – Comparação entre o resultado encontrado no UniSim® x resulado da IA para a 

variável de decisão [lbmol/h] usando o Scilab®. 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.41 – Comparação entre o resultado encontrado no UniSim® x resulado da IA para a 

Função objetivo [BTU/(°F.h)] usando o Scilab®. 
 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Os gráficos representados nas Figuras 4.42 e 4.43, demonstram que o erro percentual 

absoluto máximo, relativo à variável de decisão, foi em torno dos 1,6%, enquanto que para a 

saída relativa à função objetivo o erro máximo foi em torno de 0,9%. Nos histogramas (Figuras 

4.44 e 4.45) é evidenciado que a maior parte dos erros, relativos à variável de decisão, apresenta 
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valor menor que 0,7%, enquanto que para a função objetivo, a maioria dos erros permaneceu 

abaixo de 0,4%. 

Figura 4.42 – Curva do erro percentual absoluto para a vazão molar da corrente 1’ [lbmol/h] 

usando Scilab®. 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.43 – Curva do erro percentual absoluto para a função objetivo [BTU/(°F.h)] usando 

Scilab®. 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Figura 4.44 – Histograma do erro percentual absoluto da vazão molar da corrente 1’ 

[lbmol/h] usando Scilab® (Levenberg-Marquadt). 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.45 – Histograma do erro percentual absoluto da função objetivo [BTU/(°F.h)] 

usando Scilab® (Levenberg-Marquadt). 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Os resultados das métricas avaliativas são identificados na Tabela 4.7. As métricas são 

analisadas para os dados de teste da rede neural, ou seja, aqueles dados que nunca haviam sido 

apresentados à RNA na etapa de treinamento. 
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Tabela 4.7 – Métricas avaliativas para RNA-PO usando Scilab®. 
 

Parâmetro Valor 

MSE 0,000179 

𝜎𝐹 0,002104 

𝜎𝐹𝑜𝑏𝑗_𝐼𝐼 0,00131 

MAPE 0,00180 

RMSE 0,01335 

MAE 0,00967 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Resumo dos resultados das RNAs desenvolvidas 

A Tabela 4.8 resume os dados estatísticos referentes ao desempenho das RNAs (keras, 

scikit-learn e Scilab®). 

Tabela 4.8 – Resumo comparativo das RNAs 
 

Parâmetro RNA (scikit-learn) RNA (keras) RNA (Scilab®) 

MSE 0,00033 0,00049 0,00018 

𝜎𝐹 0,00299 0,00214 0,00210 

𝜎𝐹𝑜𝑏𝑗_𝐼𝐼 0,00177 0,00135 0,00131 

MAPE 0,00196 0,00194 0,00180 

RMSE 0,01673 0,02151 0,01335 

MAE 0,00752 0,01613 0,00967 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Pode-se notar que a RNA treinada no Scilab® (usando o algoritmo Levenberg- 

Marquadt) obteve o melhor desempenho em todos os parâmetros (com exceção do MAE). Já 

os resultados para a RNA treinada pela biblioteca keras foram inferiores aos demais (com 

exceção dos desvios padrões). 

Todas as redes neurais desempenharam bem de acordo com as métricas analisadas e os 

erros percentuais absolutos de todas as RNAs propostas permaneceram abaixo de 1% em quase 
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a totalidade dos pontos amostrais. A média dos erros percentuais absolutos, dentre as três RNAs 

desenvolvidas, permaneceu em torno de 0,19%, o que indica excelente ajuste dos modelos aos 

dados para todos os modelos propostos. 

Por fim, é possível plotar um gráfico (Figura 4.46) que compara a resposta da RNA-PO 

com o software de simulação UniSim®. Neste gráfico, a RNA desenvolvida com a biblioteca 

scikit-learn serviu como referência para os dados relativos à IA. É possível evidenciar que a 

resposta do modelo proveniente da RNA apresentou valores mais baixos para a função objetivo, 

sendo perturbada com as mesmas variáveis e mesmas magnitudes introduzidas no simulador 

UniSim®. A finalidade da função objetivo deste caso é a minimização dos custos relacionados 

a energia total do processo, ou seja, quanto mais baixo for o valor desta variável, melhor será a 

resposta. 

Figura 4.46 – Comparação da resposta otimizada do UniSim® x IA 
 

RESULTADOS DO PROCESSO III - PRODUÇÃO DE N-PENTANO COM 

TORRE DE DESTILAÇÃO E SAÍDAS LATERAIS 

Neste último processo analisado, os casos da RNA-PS e RNA-PO foram desenvolvidos. 

Antes de gerar e armazenar os dados introduzidos na RNA, foi realizado um estudo prévio das 

variáveis de processo, a fim de analisar a sensibilidade das variáveis com a função objetivo da 

otimização. 

Dois distúrbios foram testados em relação a 5 variáveis de decisão. As Figuras 4.47 - 

4.56 apresentam a relação entre cada distúrbio, cada variável de decisão e a função objetivo da 

otimização. 
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Figura 4.49 – Gráfico do distúrbio fração molar de n- 

pentano na carga x taxa S2 [kmol/h] x função objetivo 

[kmol/h]. 
 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.50 – Gráfico do distúrbio vazão de entrada (1’) 

[kg/h] x taxa S2 [kmol/h] x função objetivo [kmol/h]. 
 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.47 – Gráfico do distúrbio fração molar de n- 

pentano na carga x taxa de destilado [kmol/h] x função 

objetivo [kmol/h]. 
 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.48 – Gráfico do distúrbio vazão de entrada (1’) 

[kg/h] x taxa de destilado [kmol/h] x função objetivo 

[kmol/h]. 
 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Figura 4.51 – Gráfico do distúrbio fração molar de n- 

pentano na carga x taxa S1 [kmol/h] x função objetivo 

[kmol/h] 
 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.52 – Gráfico do distúrbio vazão de entrada (1’) 

[kg/h] x taxa S1 [kmol/h] x função objetivo [kmol/h] 
 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

 
Figura 4.53 – Gráfico do distúrbio fração molar de n- 

pentano na carga x razão de refluxo x função objetivo 

[kmol/h]. 
 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.54 – Gráfico do distúrbio vazão de entrada (1’) 

[kg/h] x razão de refluxo x função objetivo [kmol/h]. 
 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Figura 4.55 – Gráfico do distúrbio fração molar de n- 

pentano na carga x pressão [kPa] x função objetivo 

[kmol/h]. 
 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.56 – Gráfico do distúrbio vazão de entrada (1’) 

[kg/h] x pressão [kPa] x função objetivo [kmol/h]. 
 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

 

É possível evidenciar que em comparação com as outras variáveis de decisão, a razão 

de refluxo, pressão da torre de destilação e a taxa S2 pouco alteraram a função objetivo, para a 

mesma variação de distúrbio. Essa análise inicial dos dados, promoveu a retirada dessas três 

variáveis de decisão do treinamento da RNA, tornando o aprendizado mais simples (menos 

custoso computacionalmente). A fim de comparar a resposta da RNA-PS com a da RNA-PO, 

foram produzidas redes neurais com duas entradas (distúrbios) e três saídas (duas variáveis de 

decisão e a função objetivo). 

Para certificar que essa alteração nas variáveis de decisão foi benéfica, uma RNA no 

Python® foi esquematizada a fim de avaliar a resposta com todas as variáveis inicialmente 

especificadas. O MSE global foi de 0,345, sendo que os maiores valores de erro se encontravam 

na predição da razão de refluxo, pressão e taxa S2. Este valor de MSE é 10 vezes maior do que 

aquele encontrado nas RNAs que serão apresentadas na sequência deste capítulo, como por 

exemplo a RNA desenvolvida em Python® com o uso da biblioteca keras. Essa análise 

corroborou para a retirada dessas variáveis no modelo de predição desenvolvido neste trabalho. 
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Desenvolvimento da RNA no Scilab® 

4.4.1.1. RNA-PS 

Inserindo os dados obtidos foi possível obter resultados para a RNA-PS, configurada da 

seguinte forma: [4 20 1]; sendo 4 neurônios nas camadas de entrada, 20 neurônios na camada 

oculta e 1 neurônio na camada de saída. O programa escrito indica que o treinamento da RNA 

cessa caso o MSE seja abaixo do valor mínimo padrão configurado pelo algoritmo do Scilab® 

(10-5) ou a quantidade de épocas de processamento alcance o valor de 100. 

Foi plotado um gráfico entre os valores alvo, obtidos realizando a simulação do processo 

no UniSim®, e os valores da camada de saída da RNA (Figura 4.57). Por haver diversos pontos 

de estudo, os valores se sobrepõem, contudo, é possível observar que os valores resultantes da 

RNA permaneceram próximos dos valores da simulação. Para observar melhor esse ajuste, 

também foi plotado outro gráfico (Figura 4.58), para auxiliar nessa visualização. 

Figura 4.57 – Resposta do UniSim® x Resposta IA para a vazão molar de produto [kmol/h] 

usando Scilab® (Levenberg-Marquadt). 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Figura 4.58 – Comparação entre o resultado encontrado no UniSim® x resulado da IA para a 

vazão molar de produto [kmol/h] usando Scilab® (Levenberg-Marquadt). 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Foi plotado um gráfico que avalia o erro percentual, de acordo com a Equação 50, entre 

o valor de saída da RNA-PS e o do software UniSim® (Figura 4.59). Pode-se verificar que os 

erros permaneceram na faixa de 0% - 5,5% para os dados de teste. 

Figura 4.59 – Curva do erro percentual absoluto para a vazão molar de produto [kmol/h] 

usando Scilab® (Levenberg-Marquadt). 
 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Um histograma foi desenvolvido a fim de evidenciar a quantidade de outliers (pontos 

fora da linha média dos erros). Com isso, é possível verificar que a maioria dos pontos 

apresentou erro abaixo de 2,5% (Figura 4.60). 

Figura 4.60 – Histograma do erro percentual absoluto para a vazão molar de produto 

[kmol/h] usando Scilab® (Levenberg-Marquadt). 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

As métricas de avaliação e a quantidade de épocas obtidas podem ser encontradas na 

Tabela 4.9. 

Tabela 4.9 – Métricas avaliativas para RNA-PS do Scilab® 
 

Parâmetro Valor 

MSE 0,00014 

𝜎𝐹𝑜𝑏𝑗_𝐼𝐼𝐼 0,00906 

MAPE 0,01112 

RMSE 0,01174 

MAE 0,00916 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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4.4.1.2. RNA-PO 

Uma RNA com os valores otimizados deste processo foi desenvolvida no Scilab®, a 

fim de predizer os valores das variáveis de decisão e da função objetivo do processo otimizado. 

A RNA-PO foi alterada manualmente para a busca da arquitetura de rede que produzisse a 

melhor resposta (menor MSE para a etapa de teste). A melhor configuração encontrada para 

esta RNA foi [2 20 3]. É possível evidenciar que o modelo produzido acompanha os valores de 

referência (Figura 4.61 - 4.63), provenientes da simulação no software UniSim®. 

Figura 4.61 – Resposta do UniSim® x Resposta IA para a função objetivo [kmol/h] usando 

Scilab® (Levenberg-Marquadt). 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Figura 4.62 – Resposta do UniSim® x Resposta IA para a taxa de destilado [kmol/h] usando 

Scilab® (Levenberg-Marquadt). 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.63 – Resposta do UniSim® x Resposta IA para a taxa S1[kmol/h] usando Scilab® 

(Levenberg-Marquadt). 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Os gráficos representados nas Figuras 4.64 - 4.66, demonstram que o erro percentual 

absoluto variou significativamente e alcançou o valor de 20% para as duas variáveis de decisão, 

contudo para a função objetivo, foi obtido um erro máximo de 7%. Nos histogramas (Figuras 

4.67 - 4.69) é evidenciado que a maior parte dos erros, relativos à taxa de destilado, apresenta 
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valor menor que 9%, enquanto que para a função objetivo, a maioria dos erros permaneceu 

abaixo de 2,5%. A maior parte dos erros relativos à taxa S1 permaneceram em patamares abaixo 

de 7%. 

Figura 4.64 – Curva do erro percentual absoluto para a função objetivo [kmol/h] usando 

Scilab® (Levenberg-Marquadt). 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.65 – Curva do erro percentual absoluto para a taxa de destilado [kmol/h] usando 

Scilab® (Levenberg-Marquadt). 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Figura 4.66 – Curva do erro percentual absoluto para a taxa S1 [kmol/h] usando Scilab® 

(Levenberg-Marquadt). 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.67 – Histograma do erro percentual absoluto da função objetivo [kmol/h] usando 

Scilab® (Levenberg-Marquadt). 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Figura 4.68 – Histograma do erro percentual absoluto da taxa de destilado [kmol/h] usando 

Scilab® (Levenberg-Marquadt). 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.69 – Histograma do erro percentual absoluto da taxa S1 [kmol/h] usando Scilab® 

(Levenberg-Marquadt). 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Os resultados das métricas avaliativas são encontrados na Tabela 4.10. As métricas são 

analisadas para os dados de teste da rede neural, ou seja, aqueles dados que nunca haviam sido 

apresentados à RNA na etapa de treinamento. 
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Tabela 4.10 – Métricas avaliativas para RNA-PO usando o Scilab® (Levenberg-Marquadt). 
 

Parâmetro Valor 

MSE 0,00872 

𝜎𝐹𝑜𝑏𝑗_𝐼𝐼𝐼 0,01047 

𝜎𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑆1 0,03518 

𝜎𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜 0,03424 

MAPE 0,02734 

RMSE 0,09338 

MAE 0,06412 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Desenvolvimento da RNA em Python® 

4.4.2.1. RNA-PS 

Os dados gerados pela planta não otimizada foram introduzidos em duas RNAs distintas, 

desenvolvidas na linguagem Python®. Ambas foram sintonizadas pelo framework Optuna 

(otimizador dos hiperparâmetros da rede neural). Uma foi desenvolvida utilizando a biblioteca 

scikit-learn e a outra utilizando-se a biblioteca keras do TensorFlow. A melhor arquitetura da 

RNA com o uso da biblioteca keras foi [4 106 1], após busca da resposta com menor MSE 

possível, para a etapa de teste. É possível evidenciar que o modelo produzido acompanha os 

valores reais (Figura 4.70), provenientes da simulação no software UniSim®. 
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Figura 4.70 – Resposta do UniSim® x Resposta IA para a função objetivo [kmol/h] usando 

keras. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Outra forma de visualizar essa comparação, entre a resposta da RNA e o valor referência 

do UniSim®, está representada na Figura 4.71. A reta em vermelho representa todos os valores 

do simulador, tendo mesmo valor para o eixo x e eixo y. Os pontos em azul representam os 

valores preditos pela RNA (eixo x) em relação aos valores tidos como referência neste trabalho 

(eixo y). 

Figura 4.71 – Comparação entre o resultado encontrado no UniSim® x resultado da IA para 

a função objetivo [kmol/h] usando biblioteca keras. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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O gráfico representado na Figura 4.72, demonstra que o erro percentual absoluto 

máximo relativo à função objetivo foi em torno de 5,5%. No histograma (Figura 4.73) é 

evidenciado que a maior parte dos erros relativos à função objetivo permaneceu abaixo de 1%. 

Figura 4.72 – Curva do erro percentual absoluto para a função objetivo usando keras. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.73 – Histograma do erro percentual absoluto para a função objetivo usando 

keras 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Na Figura 4.74 é apresentado o progresso da função de perda (do inglês, loss) MSE em 

relação a quantidade de épocas do algoritmo de RNA utilizado. 
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Figura 4.74 – Curva da métrica MSE ao longo das épocas utilizando a biblioteca keras 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Os resultados das métricas avaliativas são encontrados na Tabela 4.11. As métricas são 

analisadas para os dados de teste da rede neural, ou seja, aqueles dados que nunca haviam sido 

apresentados à RNA na etapa de treinamento ou validação. 

Tabela 4.11 – Métricas avaliativas para RNA-PS usando biblioteca keras. 
 

Parâmetro Valor 

MSE 0,00012 

𝜎𝐹𝑜𝑏𝑗_𝐼𝐼𝐼 0,00856 

MAPE 0,01010 

RMSE 0,01091 

MAE 0,00669 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Outra RNA foi desenvolvida em Python®, utilizando a biblioteca scikit-learn. A RNA 

foi sintonizada com o uso do framework Optuna, que promove uma busca dos hiperparâmetros, 

a fim de encontrar a configuração da RNA que resulta no menor MSE possível para a etapa de 

teste. A melhor arquitetura encontrada foi [2 166 3]. É possível evidenciar que o modelo 

produzido acompanha os valores tidos como reais (Figura 4.75), provenientes da simulação no 

software UniSim®. 
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Figura 4.75 – Resposta do UniSim® x Resposta IA para a função objetivo [kmol/h] usando 

scikit-learn. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Outra forma de visualizar essa comparação, entre a resposta da RNA e o valor referência 

do UniSim®, está representada na Figura 4.76. A reta em vermelho representa todos os valores 

do simulador, tendo mesmo valor para o eixo x e eixo y. Os pontos em azul representam os 

valores preditos pela RNA (eixo x) em relação aos valores tidos como referência neste trabalho 

(eixo y). 

Figura 4.76 – Comparação entre o resultado encontrado no UniSim® x resultado da IA para 

a função objetivo [kmol/h] usando scikit-learn 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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O gráfico representado na Figura 4.77, demonstra que o erro percentual absoluto 

máximo relativo à função objetivo foi em torno de 7%. No histograma (Figuras 4.78) é 

evidenciado que a maior parte dos erros relativos à função objetivo permaneceu abaixo de 2%. 

Figura 4.77 – Curva do erro percentual absoluto para a função objetivo usando scikit-learn. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.78 – Histograma do erro percentual absoluto para a função objetivo usando scikit- 

learn. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Os resultados das métricas avaliativas são encontrados na Tabela 4.12. As métricas são 

analisadas para os dados de teste da rede neural, ou seja, aqueles dados que nunca haviam sido 

apresentados à RNA na etapa de treinamento ou validação. 
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Tabela 4.12 – Métricas avaliativas para RNA-PS usando biblioteca scikit-learn. 
 

Parâmetro Valor 

MSE 0,00019 

𝜎𝐹𝑜𝑏𝑗_𝐼𝐼𝐼 0,01041 

MAPE 0,01300 

RMSE 0,01398 

MAE 0,00889 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

4.4.2.2. RNA-PO 

Duas redes neurais distintas, com os valores otimizados do processo, foram 

desenvolvidas no Python®, a fim de predizer os valores das variáveis de decisão e da função 

objetivo do processo otimizado. Ambas foram sintonizadas pelo framework Optuna (otimizador 

dos hiperparâmetros da rede neural). A primeira foi desenvolvida utilizando a biblioteca scikit- 

learn e, a segunda, a biblioteca keras do TensorFlow. A melhor arquitetura da RNA, utilizando 

o scikit-learn, foi [2 253 3], após busca da resposta com menor MSE possível para a etapa de 

teste. É possível evidenciar que o modelo produzido acompanha os valores tidos como reais 

(Figura 4.79 - 4.81), provenientes da simulação no software UniSim®. 

Figura 4.79 – Resposta do UniSim® x Resposta IA para a função objetivo [kmol/h] usando 

scikit-learn. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Figura 4.80 – Resposta do UniSim® x Resposta IA para a taxa S1 [kmol/h] usando scikit- 

learn. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.81 – Resposta do UniSim® x Resposta IA para a taxa de destilado [kmol/h] usando 

scikit-learn 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Outra forma de visualizar essa comparação, entre a resposta da RNA e o valor referência 

do UniSim®, está representada nas Figuras 4.82 - 4.84. A reta em vermelho representa todos 

os valores do simulador, tendo mesmo valor para o eixo x e eixo y. Os pontos em azul 

representam os valores preditos pela RNA (eixo x) em relação aos valores tidos como referência 

neste trabalho (eixo y). 
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Figura 4.82 – Comparação entre o resultado encontrado no UniSim® x resultado da IA para 

a função objetivo [kmol/h] usando scikit-learn 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.83 – Comparação entre o resultado encontrado no UniSim® x resultado da IA para 

a taxa S1 [kmol/h] usando scikit-learn 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 



136 
 

Figura 4.84 – Comparação entre o resultado encontrado no UniSim® x resultado da IA para 

a taxa de destilado [kmol/h] usando scikit-learn 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

A quantidade de dados pode estar gerando uma fragilidade no aprendizado. Os gráficos 

anteriores, demonstram que as variáveis de taxa s1 e taxa de destilado apresentam sensibilidade 

mais baixa do que havia sido estudado, em relação a função objetivo. Além disso, este resultado 

gráfico deve-se, possivelmente, à função de ativação da camada de saída e ao otimizador 

utilizado para atualizar os pesos e bias da RNA. 

Os gráficos representados nas Figuras 4.85 - 4.87 demonstram o erro percentual absoluto 

de cada predição realizada pela RNA utilizando a biblioteca scikit-learn. Nos histogramas 

(Figuras 4.88 - 4.90) é evidenciado que a maior parte dos erros, relativos à função objetivo, taxa 

S1 e taxa de destilado, apresenta valores menores do que 10%, demonstrando que podem existir 

outliers, ou seja, pontos com baixa qualidade que podem estar interferindo no aprendizado de 

máquina. 
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Figura 4.85 – Curva do erro percentual absoluto para a função objetivo usando scikit-learn 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.86 – Curva do erro percentual absoluto para a taxa S1 usando scikit-learn 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Figura 4.87 – Curva do erro percentual absoluto para a taxa de destilado usando scikit-learn 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.88 – Histograma do erro percentual absoluto para a função objetivo usando scikit- 

learn 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Figura 4.89 – Histograma do erro percentual absoluto para a taxa S1 usando scikit-learn 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.90 – Histograma do erro percentual absoluto para a taxa de destilado usando scikit- 

learn 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Os resultados das métricas avaliativas são encontrados na Tabela 4.13. As métricas 

foram analisadas para os dados de teste da rede neural, ou seja, aqueles dados que nunca haviam 

sido apresentados à RNA na etapa de treinamento. 
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Tabela 4.13 – Métricas avaliativas para RNA-PO usando biblioteca scikit-learn. 
 

Parâmetro Valor 

MSE 0,003199 

𝜎𝐹𝑜𝑏𝑗_𝐼𝐼𝐼 0,03902 

𝜎𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑆1 0,06824 

𝜎𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜 0,06998 

MAPE 0,067881 

RMSE 0,056054 

MAE 0,02315 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Outra RNA foi desenvolvida em Python®, utilizando a biblioteca keras. A RNA foi 

sintonizada com o uso do framework Optuna, que promove uma busca dos hiperparâmetros, a 

fim de encontrar a configuração da RNA que resulta no menor MSE possível para a etapa de 

teste. A melhor arquitetura encontrada foi [2 295 3]. É possível evidenciar que o modelo 

produzido acompanha os valores tidos como reais (Figura 4.91 - 4.93), provenientes da 

simulação no software UniSim®. 

Figura 4.91 – Resposta do UniSim® x Resposta IA para a função objetivo [kmol/h] usando 

keras. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Figura 4.92 – Resposta do UniSim® x Resposta IA para a taxa S1 [kmol/h] usando keras. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.93 – Resposta do UniSim® x Resposta IA para a taxa de destilado [kmol/h] usando 

keras. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Outra forma de visualizar essa comparação, entre a resposta da RNA e o valor referência 

do UniSim®, está representada nas Figuras 4.94 - 4.96. A reta em vermelho representa todos 

os valores do simulador, tenso mesmo valor para o eixo x e eixo y. Os pontos em azul 

representam os valores preditos pela RNA (eixo x) em relação aos valores tidos como referência 

neste trabalho (eixo y). 



142 
 

Figura 4.94 – Comparação entre o resultado encontrado no UniSim® x resultado da IA para 

a função objetivo [kmol/h] usando biblioteca keras 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.95 – Comparação entre o resultado encontrado no UniSim® x resultado da IA para 

a taxa S1 [kmol/h] usando biblioteca keras 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Figura 4.96 – Comparação entre o resultado encontrado no UniSim® x resultado da IA para 

a taxa de destilado [kmol/h] usando biblioteca keras 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

A segregação encontrada nos gráficos anteriores ocorre por causa da simulação, na qual 

dados foram gerados de forma lenta e gradual. Os valores especificados em cada corrida de 

otimização, foram direcionados para uma região de valores ótimos para aquele conjunto de 

dados, demonstrando haver extremos locais. Outra explicação para este fato se deve a geração 

dos dados. Por efeitos termodinâmicos, não foi possível avaliar todo o espaço de domínio, 

somente algumas sub-regiões. 

Os gráficos representados nas Figuras 4.97 - 4.99, demonstram o erro percentual 

absoluto relativo a cada uma das variáveis de saída da RNA. Nos histogramas (Figuras 4.100 - 

4.102) é evidenciado que a maior parte dos erros, relativos à taxa de destilado, apresenta valor 

menor que 5%, enquanto que para a função objetivo, a maioria dos erros permaneceu abaixo de 

3%. Em relação à taxa S1, a maioria dos erros permaneceu abaixo de 5% também. 
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Figura 4.97 – Curva do erro percentual absoluto para a função objetivo usando keras. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.98 – Curva do erro percentual absoluto para a taxa S1 usando keras. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Figura 4.99 – Curva do erro percentual absoluto para a taxa de destilado usando keras. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.100 – Histograma do erro percentual absoluto para a função objetivo usando keras 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Figura 4.101 – Histograma do erro percentual absoluto para a taxa S1 usando keras 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Figura 4.102 – Histograma do erro percentual absoluto para a taxa de destilado usando keras 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Na Figura 4.103 é apresentado o progresso da função de perda (do inglês, loss) MSE em 

relação a quantidade de épocas do algoritmo de RNA utilizado. 



147 
 

Figura 4.103 – Curva da métrica MSE ao longo das épocas utilizando a biblioteca keras. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Os resultados das métricas avaliativas são encontrados na Tabela 4.14. As métricas são 

analisadas para os dados de teste da rede neural, ou seja, aqueles dados que nunca haviam sido 

apresentados à RNA na etapa de treinamento. 

Tabela 4.14 – Métricas avaliativas para RNA-PO usando biblioteca keras 
 

Parâmetro Valor 

MSE 0,00116 

𝜎𝐹𝑜𝑏𝑗_𝐼𝐼𝐼 0,01164 

𝜎𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑆1 0,03897 

𝜎𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜 0,03545 

MAPE 0,03627 

RMSE 0,03419 

MAE 0,01081 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Resumo dos resultados das RNAs desenvolvidas 

4.4.3.1. RNAs-PS 

Na tabela 4.15, é apresentado um breve resumo das métricas avaliativas das RNAs-PS 

desenvolvidas em Python® e no Scilab®. 
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Tabela 4.15 – Resumo comparativo das RNAs-PS 
 

Parâmetro RNA (scikit learn) RNA (keras) RNA (Scilab®) 

MSE 0,00019 0,00012 0,00014 

𝜎𝐹𝑜𝑏𝑗_𝐼𝐼𝐼 0,01041 0,00856 0,00906 

MAPE 0,01300 0,01010 0,01112 

RMSE 0,01398 0,01091 0,01174 

MAE 0,00889 0,00669 0,00916 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Os resultados indicam que para este caso, a RNA da biblioteca keras no Python®, foi a 

que melhor desempenhou o papel de inferir os resultados de acordo com as métricas analisadas. 

As outras duas RNAs produziram resultados semelhantes, sendo que o menor MAPE foi 

identificado no resultado obtido pela toolbox do Scilab® e o menor MAE pelo resultado da 

RNA desenvolvida com a biblioteca scikit-learn. O resultado, de certa forma, foi inesperado, já 

que a expectativa da utilização do procedimento de sintonia dos hiperparâmetros inserida no 

Python® teoricamente possibilitaria buscar uma RNA com desempenho melhor que a obtida 

no Scilab®, configurada de forma manual. Possivelmente, a utilização do otimizador 

Levenberg-Marquadt foi preponderante para o desempenho da RNA, contudo, todas as redes 

neurais desempenharam bem de acordo com as métricas analisadas. 

4.4.3.2. RNAs-PO 

Na tabela 4.16, é apresentado um breve resumo das métricas avaliativas das RNAs-PO 

desenvolvidas em Python® e no Scilab®. 
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Tabela 4.16 – Resumo comparativo das RNAs-PO 
 

Parâmetro RNA (scikit learn) RNA (keras) RNA (Scilab®) 

MSE 0,00320 0,00116 0,00872 

𝜎𝐹𝑜𝑏𝑗_𝐼𝐼𝐼 0,03902 0,01164 0,01047 

𝜎𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑆1 0,06824 0,03897 0,03518 

𝜎𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜 0,06998 0,03545 0,03424 

MAPE 0,067881 0,03627 0,02734 

RMSE 0,056054 0,03419 0,09338 

MAE 0,02315 0,01081 0,06412 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Pode-se notar que a RNA treinada com a biblioteca keras obteve o melhor desempenho 

quanto a quase todas as métricas analisadas. A biblioteca do Scilab® obteve pior desempenho 

no MSE de teste, porém a RNA desenvolvida conseguiu generalizar o problema, apresentando 

MAPE de 0,02734 e a menor variância do erro, indicando que não obteve resultados tão díspares 

quanto aos da biblioteca do scikit-learn, dentro da faixa de valores predita. 

Os resultados indicam que para este caso, a RNA da biblioteca keras no Python®, foi a 

que melhor desempenhou o papel de inferir os resultados da otimização de acordo com a 

metodologia apresentada. 

Para a RNA-PO foi possível gerar um gráfico, no qual a variação dos distúrbios para o 

simulador e para a RNA foi a mesma. Com isso, pode-se comparar o resultado da função 

objetivo para a RNA e simulada pelo UniSim®, diante das mesmas variações nos distúrbios. 

Na Figura 4.104 é possível evidenciar que a RNA resulta em uma configuração melhor que 

aquela proveniente da simulação do trabalho base. Lembrando que o objetivo do processo é 

maximizar a função objetivo (vazão molar dos produtos da coluna de destilação). Neste caso, a 

RNA-PO desenvolvida com a biblioteca keras foi utilizada. 



150 
 

Figura 4.104 – Resultado otimizado IA x UniSim® 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Também foram testadas técnicas de aprendizado profundo (deep learning), como o 

aumento do número de camadas. Porém, foi evidenciado que uma rede com apenas uma camada 

oculta, pôde predizer as variáveis de saída com erro aceitável. Isso foi válido para os três 

processos analisados, mas para outros, pode ser que modelos de deep learning sejam mais 

eficazes na predição dos valores de saída da rede. 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÃO 
 

 

 
 

EPÍLOGO 

Os objetivos deste estudo eram (i) a aplicação do modelo de redes neurais artificiais para 

predição das respostas de um processo químico em diferentes pontos de estado estacionário e (ii) 

aplicação do modelo de RNA para predição das prováveis configurações ótimas das plantas 

propostas. 

Os métodos e as técnicas de simulação e otimização foram explicados no capítulo 3 

deste estudo, a fim de demonstrar como foram realizados as simulações e os códigos, escritos 

na linguagem Python®. O software UniSim® foi utilizado como simulador dos processos 

analisados e o algoritmo PSO como otimizador. Com a geração de um conjunto de pontos 

provenientes das plantas simuladas e otimizadas, os dados puderam ser treinados segundo três 

modelo diferentes de RNA. 

As métricas utilizadas para avaliação dos resultados são: MSE (erro médio quadrático, 

ou em inglês, mean square error), RMSE (raiz quadrada do erro médio quadrático, ou em 

inglês, root mean squared error), MAPE (erro percentual absoluto médio, ou em inglês, mean 

absolute percentage error), desvio padrão e o histograma do erro percentual absoluto para cada 

variável de saída. 

Os resultados demonstraram que todas as três redes neurais geram uma resposta eficaz 

na predição dos valores. A biblioteca keras é a que obteve maior destaque, pois além de 

apresentar maior facilidade de manipulação dos hiperparâmetros, inerentes a rede neural, 

também gera as melhores respostas para os processos propostos neste trabalho. As RNAs 

desenvolvidas no software Scilab® apresentaram métricas avaliativas semelhantes daquelas 

escritas em Python®, algo inesperado pois não é um software tão popular como o Python®. 

A convergência digital é uma realidade e a indústria 4.0 está cada vez mais se 

desenvolvendo e gerando análises cada vez mais robustas e automatizadas. Isso ocorre por 

causa do “empurrão da tecnologia” e o “puxão do mercado” (Venkatasubramanian, 2018). 

Portanto, este trabalho promoveu um estudo sobre a utilização dessas ferramentas para 

automatizar e analisar processos físicos e/ou químicos que ocorrem na Engenharia de 

Processos, destacando também a automação de busca da configuração otimizada das variáveis 

do sistema. 
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TRABALHOS FUTUROS 

Foi possível realizar um estudo comparativo entre os diversos softwares e entre as três 

bibliotecas de aprendizado de máquina destacadas. Este trabalho precisa ser refeito com o uso 

de um processador melhor e com mais dados para treinamento, validação e teste da rede. Com 

isso, os resultados poderão ser mais robustos e relativos à uma maior faixa de dados. 

Em trabalhos futuros, é indicado a utilização dos algoritmos de otimização, integração 

entre Python® - UniSim® e dos modelos de RNA em outros processos, para verificar a 

aplicabilidade reprodutível das técnicas de aprendizado de máquina já difundidas no mundo 

científico e propostas nesta dissertação. Com a facilidade de manipulação destas bibliotecas, 

diversas arquiteturas diferentes podem ser configuradas. 

Outros processos não lineares, complexos e difíceis de serem modelados por equações 

diferenciais tradicionais podem apresentar respostas eficazes com o uso de modelos orientados 

a dados (do inglês, data-driven models), como é o caso das RNA (Tgarguifa, et. al., 2020; 

Nascimento et. al., 2000; Spindola et. al., 2019). E além de obter uma predição dos valores de 

processo, é possível encontrar a configuração otimizada que resultará na minimização ou 

maximização da função objetivo do processo. 

A aplicação das RNA não permanece no campo da regressão de dados de processo 

somente, mas também na área de evidências de falhas nos equipamentos de acordo com 

reconhecimento de padrões de imagens, design de novas substâncias como catalisadores e 

muitas outras aplicabilidades. O uso dos modelos de aprendizado de máquina não contradiz os 

modelos tradicionais, serve para trabalhar concomitante a eles, de forma híbrida, possivelmente. 

Com o desenvolvimento do processamento de dados atual e da disponibilidade do uso em 

código aberto de diversas técnicas de aprendizado de máquina, os modelos orientados a dados 

podem ser testados nos mais diversos processos, para assim, podermos encontrar soluções mais 

automatizadas e robustas que promovem melhorias significativas na sociedade. 

Neste estudo foi evidenciado que bibliotecas e arquiteturas diferentes, geram respostas 

diferentes também, ou seja, a utilização do modelo de RNA é específica e ao mesmo tempo 

generalista para cada processo. É específica, pois os hiperparâmetros da rede neural que 

culminam no menor erro podem diferenciar de processo para processo e generalista, porque 

promove a predição de valores de saída mesmo quando a RNA é apresentada à configurações 

de sistema não “ensinadas” anteriormente. 
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APÊNDICE 

 Tabela com as faixas de máximo e mínimo de cada variável simulada – Processo I 

Tabela 7.1 – Intervalo dos valores simulados de cada distúrbio do processo simulado I 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 Tabela com as faixas de máximo e mínimo de cada variável simulada – Processo II 

Tabela 7.2 – Intervalo dos valores simulados de cada distúrbio do processo otimizado II 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 Tabela com as faixas de máximo e mínimo de cada variável simulada – Processo III 

Tabela 7.3 – Intervalo dos valores simulados de cada distúrbio do processo simulado III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

 
 

Tabela 7.4 – Intervalo dos valores simulados de cada distúrbio do processo otimizado III 
 

Variável Valor mínimo simulado Valor máximo simulado 

Variável Valor mínimo simulado Valor máximo simulado 

Temperatura [k] 288,15 308,15 

Pressão [kPa] 10000 30000 

Razão de vazão 0,60 0,90 

 

Variável Valor mínimo simulado Valor máximo simulado 

Temperatura de alimentação [°F] 22,008 50,000 

Flow_ref [lbmol/h] 200,34 599,90 

 

Variável Valor mínimo simulado Valor máximo simulado 

Vazão de entrada [kmol/h] 750 950 

Taxa de destilado [kmol/h] 1,0 3,0 

x(n-pentano) 0,4541 0,5731 

Taxa S1 [kmol/h] 0,75 3,0 
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Vazão de entrada [kmol/h] 940,00 1405,30 

x(n-pentano) 0,3343 0.9867 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

Para ter acesso aos dados simulados, por favor, entre em contato com o autor deste 

trabalho. 

 Código da RNA escrito em Python para o processo III 

""" 

Inteligência Artificial - Processo III 

@author: Felipe Macedo 

""" 

 
# importando os principais módulos que usaremos 

 

 
 

import numpy as np 

import pandas as pd 

import os 

import matplotlib.pyplot as plt 

 

 
 

import sklearn.ensemble 

import sklearn.neural_network 

import sklearn.model_selection 

import sklearn.metrics 

 
 

from tensorflow import keras 

 

 
 

def ensemble_prediction(generator): 
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y_probs = [best_models[i].predict(generator).squeeze() for i in range(len(best_models))] 

return np.mean(np.array(y_probs), axis=0) 

 
 

def important_plots(y_test,y_test_pred,erro,i): 

 

 
 

'Plot com dois eixos y que indicam como foi a distribuição dos dados gerados de acordo com 

um mesmo Target, que está no eixo x' 

fig, ax = plt.subplots() 

 

 
 

ax.plot(erro) 

ax.set_xlabel('Pontos') 

ax.set_ylabel('Erro percentual absoluto') 

 

 
 

fig1, ax1 = plt.subplots() 

 

 
 

x = np.arange(0,len(np.ravel(y_test))) 

ax1.set_xlabel('Pontos') 

ax1.set_ylabel('valor simulado', color='red') 

if i == 0: 

ax1.set_title("Comparação entre IA e Unisim - Função objetivo") 

ax.set_title('Curva do erro percentual absoluto - Função objetivo') 

if i == 1: 

 
ax1.set_title("Comparação entre IA e Unisim - Taxa S1") 

ax.set_title('Curva do erro percentual absoluto - Taxa S1') 
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if i == 2: 

 
ax1.set_title("Comparação entre IA e Unisim - Taxa de destilado") 

ax.set_title('Curva do erro percentual absoluto - Taxa de destilado') 

ax1.plot(x, np.ravel(y_test), 'r') 

ax1.tick_params(axis='y', labelcolor='red') 

 
 

ax2 = ax1.twinx() # instantiate a second axes that shares the same x-axis 

ax2.set_ylabel('valor predito IA', color='blue') 

ax2.plot(x, np.ravel(y_test_pred), 'b') 

ax2.tick_params(axis='y', labelcolor='blue') 

 
 

fig1.tight_layout() # otherwise the right y-label is slightly clipped 

 

 
 

def create_noise(array, noise_frac, 

 
max_index_for_noise): 

 

 
 

np.random.seed(42) 

 
sigma_noise = noise_frac*(np.amax(array[:max_index_for_noise,:], 

 
axis=0)- 

np.amin(array[:max_index_for_noise,:], 

axis=0)) 

 

 
 

for i in range(array.shape[1]): 

array[:,i] = (array[:,i] + 
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sigma_noise[i]*np.random.randn(array.shape[0])) 
 

 

 

return array 

 

 
 

def model_sklearn(): 

 

 
 

m = sklearn.neural_network.MLPRegressor(random_state=42, max_iter = 

300,hidden_layer_sizes = (253,3), activation = 'relu',solver = 'adam') 

 

 
return m 

 

 
 

def model_keras(X_treino,y_treino,X_validacao,y_validacao,epochs = 100,batch_size = 32): 

"Utilizando o Keras para fazer uma rede neural artificial com aprendizado profundo" 

 
 

m = keras.models.Sequential() 

 

 
 

m.add(keras.layers.Dense(295, activation="relu",input_dim = X_treino.shape[1])) 

m.add(keras.layers.Dense(3, activation="selu")) 

 
 

m.compile(loss='mse', optimizer = 'adam', 

metrics=[keras.metrics.RootMeanSquaredError(),keras.metrics.MeanAbsoluteError(),keras.m 

etrics.MeanAbsolutePercentageError()]) 

 

 
H = m.fit(X_treino, y_treino, 

 
batch_size = 25, epochs = epochs, verbose = 0, 
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validation_data = (X_validacao, y_validacao)); 

return m,H 

 
 

def ensemble(X_train,y_train,X_test,y_test,epochs): 

# número de redes no ensemble 

n_models = 10 

 

 
 

# listas que armazenarão os modelos e os históricos de resultados 

m = [0]*n_models 

H = [0]*n_models 

 

 
 

for i in range(n_models): 

 

 
 

print(f'Network {i+1}') 

 
print(' ') 

 

 
 

# gerando o modelo 

 
m[i], H[i] = model_keras(X_train,y_train,X_test,y_test, epochs = epochs) 

 

 
 

# checkpoint para salvar o melhor modelo para a rede em questão 

 
checkpoint = keras.callbacks.ModelCheckpoint(f"keras_ann_v2_{i+1}.hdf5", 

save_best_only = True, 

monitor = "val_loss") 
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print('Training...') 

 

 
 

# treinando a rede em questão 

H[i] = m[i].fit(X_train, y_train, 

batch_size = 20, epochs = epochs, callbacks=[checkpoint],verbose=0, 

validation_data = (X_test, y_test)); 

 
 

# imprimindo resultados após o término do treino da rede em questão 

epoch_min = pd.DataFrame(H[i].history).idxmin(axis=0)['val_loss'] 

print(f"Epoch: {len(H[i].history['loss'])}") 

print(f"loss: {H[i].history['loss'][epoch_min]:.4}") 

 
print(f"val_loss: {H[i].history['val_loss'][epoch_min]:.4}") 

print(' \n') 

return m,H 

 

 
 

' Importing Data ' 

 

 
 

data = pd.DataFrame() 

 
for subdir, dirs, files in os.walk( r'C:\Users\Microsoft\Dropbox\Felipe Macedo\Banco de dados 

ótimos'): 

for filename in files: 

 
filepath = subdir + os.sep + filename 

 

 
 

if filepath.endswith(".csv"): 

 
data = pd.DataFrame.append(data,pd.read_csv(filepath),ignore_index=True) 
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data = data.drop(columns = ['Reflux Ratio','S2 Rate','Pressure']) 

data.iloc[:,2] = (-1)*data.iloc[:,2] 

X, y = data.iloc[:,0:2], data.iloc[:,2:] 

 
X, y = X.values, y.values 

 
' Preprocessing ' 

 

 
 

X, y = create_noise(X,0.01,-1), create_noise(y,0.01,-1) 

X = pd.DataFrame(X) 

y = pd.DataFrame(y) 

 
X_norm = ((X-X.min())/(X.max()-X.min())).values 

 
y_norm = ((y-y.min())/(y.max()-y.min())).values 

 
X_treino, X_validacao, y_treino, y_validacao = 

sklearn.model_selection.train_test_split(X_norm, y_norm, 

test_size=0.1, 

random_state=42) 

X_treino, X_teste , y_treino, y_teste = sklearn.model_selection.train_test_split(X_treino, 

y_treino, 

test_size=0.22, 

random_state=42) 

 
 

' sci-kit learn ' 

 

 
 

m = model_sklearn() 

m.fit(X_treino, y_treino) 
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y_teste_pred_sklearn_norm = m.predict(X_teste) 

 

 
 

' Keras ' 

 

 
 

m2, H = model_keras(X_treino,y_treino,X_validacao,y_validacao,epochs = 84) 

y_test_pred_keras_norm = m2.predict(X_teste) 

 
 

' Keras Emsemble ' 

 

 
 

model, hist = ensemble(X_treino, y_treino, X_validacao, y_validacao, epochs = 84) 

best_models = [keras.models.load_model(f"keras_ann_v2_{i+1}.hdf5") for i in range(10)] 

y_test_pred_keras_ensemble_norm = ensemble_prediction(X_teste) 

 
 

' ' 

‘Avaliação’ 

 
 

mse_metric = 

sklearn.metrics.mean_squared_error(y_teste,y_teste_pred_sklearn_norm,squared = True) 

 
rmse_metric = 

sklearn.metrics.mean_squared_error(y_teste,y_teste_pred_sklearn_norm,squared = False) 

mae_metric = sklearn.metrics.median_absolute_error(y_teste,y_teste_pred_sklearn_norm) 

 
 

mse_metric_keras = 

sklearn.metrics.mean_squared_error(y_teste,y_test_pred_keras_ensemble_norm,squared = 

True) 
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rmse_metric_keras = 

sklearn.metrics.mean_squared_error(y_teste,y_test_pred_keras_ensemble_norm,squared = 

False) 

mae_metric_keras = 

sklearn.metrics.median_absolute_error(y_teste,y_test_pred_keras_ensemble_norm) 

 

 
 

'----------------------Retornando para as variáveis da escala original ---------------------- ' 

 
y_teste_pred_sklearn_norm = pd.DataFrame(y_teste_pred_sklearn_norm) 

y_teste_pred_sklearn = ((y.max()-y.min())*y_teste_pred_sklearn_norm + y.min()).values 

 
 

y_test_pred_keras_norm = pd.DataFrame(y_test_pred_keras_norm) 

y_test_pred_keras = ((y.max()-y.min())*y_test_pred_keras_norm + y.min()).values 

 
 

y_test_pred_keras_ensemble_norm = pd.DataFrame(y_test_pred_keras_ensemble_norm) 

 
y_test_pred_keras_ensemble = ((y.max()-y.min())*y_test_pred_keras_ensemble_norm + 

y.min()).values 

 

 
y_teste = pd.DataFrame(y_teste) 

 
y_teste = ((y.max()-y.min())*y_teste + y.min()).values 

 

 
 

' Evaluation ' 

 

 
 

s_sklearn = abs((y_teste_pred_sklearn - y_teste)/(y_teste))*100 

s_keras = abs((y_test_pred_keras - y_teste)/(y_teste))*100 

s_keras_ensemble = abs((y_test_pred_keras_ensemble - y_teste)/(y_teste))*100 
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erro_medio_absoluto_porcento_sklearn = [0]*len(s_sklearn[0,:]) 

erro_medio_absoluto_porcento_keras = [0]*len(s_sklearn[0,:]) 

erro_medio_absoluto_porcento_keras_ensemble = [0]*len(s_keras_ensemble[0,:]) 

 
 

dp_metric_sklearn = [0]*len(s_sklearn[0,:]) 

dp_metric_keras = [0]*len(s_sklearn[0,:]) 

dp_metric_keras_ensemble = [0]*len(s_keras_ensemble[0,:]) 

 

 
 

for i in range(3): 

 
erro_medio_absoluto_porcento_sklearn[i] = ((sum(s_sklearn[:,i])/(len(s_sklearn[:,0]))))/100 

important_plots(y_teste[:,i],y_teste_pred_sklearn[:,i],s_sklearn[:,i],i) 

 
 

if i == 0: 

plt.subplots() 

plt.title('Histograma - função objetivo'); plt.hist(s_sklearn[:,i], 5, rwidth=0.9) 

plt.xlabel('Erro percentual absoluto'); plt.ylabel('Quantidade de dados'); 

 
 

plt.subplots() 

 
plt.title('Histograma - função objetivo'); plt.hist(s_keras[:,i], 5, rwidth=0.9) 

plt.xlabel('Erro percentual absoluto'); plt.ylabel('Quantidade de dados'); 

 
 

plt.subplots() 

 
plt.title('Histograma - função objetivo'); plt.hist(s_keras_ensemble[:,i], 5, rwidth=0.9) 

plt.xlabel('Erro percentual absoluto'); plt.ylabel('Quantidade de dados'); 
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if i == 1: 

plt.subplots() 

plt.title('Histograma - taxa S1'); plt.hist(s_sklearn[:,i], 5, rwidth=0.9) 

plt.xlabel('Erro percentual absoluto'); plt.ylabel('Quantidade de dados'); 

 
 

plt.subplots() 

 
plt.title('Histograma - taxa S1'); plt.hist(s_keras[:,i], 5, rwidth=0.9) 

plt.xlabel('Erro percentual absoluto'); plt.ylabel('Quantidade de dados'); 

 
 

plt.subplots() 

 
plt.title('Histograma - taxa S1'); plt.hist(s_keras_ensemble[:,i], 5, rwidth=0.9) 

plt.xlabel('Erro percentual absoluto'); plt.ylabel('Quantidade de dados'); 

 
 

if i == 2: 

plt.subplots() 

plt.title('Histograma - Taxa de destilado'); plt.hist(s_sklearn[:,i], 5, rwidth=0.9) 

plt.xlabel('Erro percentual absoluto'); plt.ylabel('Quantidade de dados'); 

 
 

plt.subplots() 

 
plt.title('Histograma - Taxa de destilado'); plt.hist(s_keras[:,i], 5, rwidth=0.9) 

plt.xlabel('Erro percentual absoluto'); plt.ylabel('Quantidade de dados'); 

 
 

plt.subplots() 
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plt.title('Histograma - Taxa de destilado'); plt.hist(s_keras_ensemble[:,i], 5, rwidth=0.9) 

plt.xlabel('Erro percentual absoluto'); plt.ylabel('Quantidade de dados'); 

 
 

erro_medio_absoluto_porcento_keras[i] = (sum(s_keras[:,i])/(len(s_keras[:,0])))/100 

important_plots(y_teste[:,i],y_test_pred_keras[:,i],s_keras[:,i],i) 

 
 

erro_medio_absoluto_porcento_keras_ensemble[i] = 

(sum(s_keras_ensemble[:,i])/(len(s_keras_ensemble[:,0])))/100 

important_plots(y_teste[:,i],y_test_pred_keras_ensemble[:,i],s_keras_ensemble[:,i],i) 

dp_metric_sklearn[i] = (np.std(s_sklearn[:,i])/100) 

dp_metric_keras[i] = (np.std(s_keras[:,i]))/100 

dp_metric_keras_ensemble[i] = (np.std(s_keras_ensemble[:,i])/100) 

 
 

' Avaliação sklearn ' 

 

 
 

print(f'rmse = {rmse_metric}, mse = {mse_metric}, mae = {mae_metric}, mape = 

{erro_medio_absoluto_porcento_sklearn}   ,   dp_Fobj   =   {dp_metric_sklearn[0]},dp_S1   = 

{dp_metric_sklearn[1]},dp_DR = {dp_metric_sklearn[2]}') 

 

 

 

 
 

' Avaliação keras ' 

 

 
 

print(f"\n Keras MSE_val = 

{H.history['val_loss'][pd.DataFrame(H.history).idxmin(axis=0)['val_loss']]}") 
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print(f"\n Keras RMSE_val = 

{H.history['root_mean_squared_error'][pd.DataFrame(H.history).idxmin(axis=0)['val_loss']]} 

") 

print(f"\n Keras MAE_val = 

{H.history['mean_absolute_error'][pd.DataFrame(H.history).idxmin(axis=0)['val_loss']]}") 

 

 
 

print(f"\n Keras MAPE_teste_keras Fobj = {erro_medio_absoluto_porcento_keras[0]}") 

print(f"\n Keras MAPE_teste_keras S1 Rate = {erro_medio_absoluto_porcento_keras[1]}") 

print(f"\n Keras MAPE_teste_keras DR Rate = {erro_medio_absoluto_porcento_keras[2]}") 

print(f"\n Keras Desvio padrão do erro percentual Fobj = {dp_metric_keras[0]}") 

print(f"\n Keras Desvio padrão do erro percentual S1 Rate = {dp_metric_keras[1]}") 

print(f"\n Keras Desvio padrão do erro percentual DR Rate = {dp_metric_keras[2]}") 

 
 

print(f"\n Keras MAPE_teste_keras Variável de decisão = 

{erro_medio_absoluto_porcento_keras_ensemble[0]}") 

 
print(f"\n Keras MAPE_teste_keras Fobj = 

{erro_medio_absoluto_porcento_keras_ensemble[1]}") 

 
print(f"\n Keras MAPE_teste_keras Fobj = 

{erro_medio_absoluto_porcento_keras_ensemble[2]}") 

 
print(f"\n Keras Desvio padrão do erro percentual Variável de decisão = 

{dp_metric_keras_ensemble[0]}") 

 
print(f"\n Keras Desvio padrão do erro percentual Fobj = {dp_metric_keras_ensemble[1]}") 

print(f"\n Keras Desvio padrão do erro percentual Fobj = {dp_metric_keras_ensemble[2]}") 

print(f'rmse_test_keras = {rmse_metric_keras} \n mse_test_keras = {mse_metric_keras} \n 

mae_test_keras = {mae_metric_keras}') 

pd.DataFrame(H.history).drop(columns = 

['root_mean_squared_error','val_root_mean_squared_error','mean_absolute_error','val_mean_ 
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absolute_error','mean_absolute_percentage_error','val_mean_absolute_percentage_error']).plo 

t(); 

plt.xlabel('Épocas'); 

plt.ylabel('MSE'); 

plt.legend(['MSE Treino','MSE validação']) 

 

 
 

 Código da RNA escrita em Python utilizado no processo II 

 

 
 

""" 

 
Inteligência Artificial – Sistema trocadores de calor 

 

 
 

@author: Felipe 

""" 

# importando os principais módulos que usaremos 

 

 
 

import numpy as np 

import pandas as pd 

import os 

import matplotlib.pyplot as plt 

 

 
 

import sklearn.ensemble 

import sklearn.neural_network 

import sklearn.model_selection 

import sklearn.metrics 
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from tensorflow import keras 

 

 
 

def ensemble_prediction(generator): 

 

 
 

y_probs = [best_models[i].predict(generator).squeeze() for i in range(len(best_models))] 

return np.mean(np.array(y_probs), axis=0) 

 
 

def important_plots(y_test,y_test_pred,erro,i): 

 

 
 

'Plot com dois eixos y que indicam como foi a distribuição dos dados gerados de acordo com 

um mesmo Target, que está no eixo x' 

fig, ax = plt.subplots() 

 

 
 

ax.plot(erro) 

ax.set_xlabel('Pontos') 

ax.set_ylabel('Erro percentual absoluto') 

 

 
 

fig1, ax1 = plt.subplots() 

 

 
 

x = np.arange(0,len(np.ravel(y_test))) 

ax1.set_xlabel('Pontos') 

ax1.set_ylabel('valor simulado', color='red') 

if i == 0: 

ax1.set_title("Comparação entre IA e Unisim - Variável de decisão") 

ax.set_title('Curva do erro percentual absoluto - Variável de decisão') 
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if i == 1: 

 
ax1.set_title("Comparação entre IA e Unisim - Função objetivo") 

ax.set_title('Curva do erro percentual absoluto - Função objetivo') 

ax1.plot(x, np.ravel(y_test), 'r') 

ax1.tick_params(axis='y', labelcolor='red') 

 
 

ax2 = ax1.twinx() # instantiate a second axes that shares the same x-axis 

ax2.set_ylabel('valor predito IA', color='blue') 

ax2.plot(x, np.ravel(y_test_pred), 'b') 

ax2.tick_params(axis='y', labelcolor='blue') 

 
 

fig1.tight_layout() # otherwise the right y-label is slightly clipped 

 

 
 

def create_noise(array, noise_frac, 

 
max_index_for_noise): 

 

 
 

np.random.seed(42) 

 
sigma_noise = noise_frac*(np.amax(array[:max_index_for_noise,:], 

 
axis=0)- 

np.amin(array[:max_index_for_noise,:], 

axis=0)) 

 

 
 

for i in range(array.shape[1]): 

array[:,i] = (array[:,i] + 
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sigma_noise[i]*np.random.randn(array.shape[0])) 
 

 

 

return array 

 

 
 

def model_sklearn(): 

 

 
 

m = sklearn.neural_network.MLPRegressor(random_state=42, max_iter = 300, 

hidden_layer_sizes = 385 ,activation = 'relu', solver = 'lbfgs' ) 

 

 
return m 

 

 
 

def model_keras(X_treino,y_treino,X_validacao,y_validacao,epochs = 100): 

"Utilizando o Keras para fazer uma rede neural artificial com aprendizado profundo" 

 
 

m = keras.models.Sequential() 

 

 
 

m.add(keras.layers.Dense(399, activation="relu")) 

m.add(keras.layers.Dense(2, activation="linear")) 

 
 

m.compile(loss='mse', optimizer = 'RMSprop', 

metrics=[keras.metrics.RootMeanSquaredError(),keras.metrics.MeanAbsoluteError()]) 

 

 
H = m.fit(X_treino, y_treino, 

 
batch_size = 25, epochs = epochs, verbose = 0, 

validation_data = (X_validacao, y_validacao)); 
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return m,H 

 

 
 

def ensemble(X_train,y_train,X_test,y_test,epochs): 

# número de redes no ensemble 

n_models = 10 

 

 
 

# listas que armazenarão os modelos e os históricos de resultados 

m = [0]*n_models 

H = [0]*n_models 

 

 
 

for i in range(n_models): 

 

 
 

#X_train, X_test, y_train, y_test = sklearn.model_selection.train_test_split(X, y, 

 
#test_size=0.2) 

 

 
 

print(f'Network {i+1}') 

 
print(' ') 

 

 
 

# gerando o modelo 

 
m[i], H[i] = model_keras(X_train,y_train,X_test,y_test, epochs = epochs) 

 

 
 

# checkpoint para salvar o melhor modelo para a rede em questão 

 
checkpoint = keras.callbacks.ModelCheckpoint(f"keras_ann_troca_{i+1}.hdf5", 

save_best_only = True, 
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monitor = "val_loss") 
 

 

 

print('Training...') 

 

 
 

# treinando a rede em questão 

H[i] = m[i].fit(X_train, y_train, 

batch_size = 20, epochs = 300, callbacks=[checkpoint],verbose=0, 

validation_data = (X_test, y_test)); 

 
 

# imprimindo resultados após o término do treino da rede em questão 

epoch_min = pd.DataFrame(H[i].history).idxmin(axis=0)['val_loss'] 

print(f"Epoch: {len(H[i].history['loss'])}") 

print(f"loss: {H[i].history['loss'][epoch_min]:.4}") 

 
print(f"val_loss: {H[i].history['val_loss'][epoch_min]:.4}") 

print(' \n') 

return m,H 

 

 
 

' Importing Data ' 

 

 
 

data = pd.DataFrame() 

 
for subdir, dirs, files in os.walk( r'C:\Users\Microsoft\Dropbox\Felipe Macedo\Caso2 - Rede 

de Trocadores de Calor\python-01\Banco de Dados - Trocadores de Calor v2'): 

for filename in files: 

 
filepath = subdir + os.sep + filename 
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if filepath.endswith(".csv"): 

 
data = pd.DataFrame.append(data,pd.read_csv(filepath),ignore_index=True) 

 

 
 

X, y = data.iloc[:,0:2], data.iloc[:,2:4] 

 
X, y = X.values, y.values 

 
' Preprocessing ' 

X, y = create_noise(X,0.01,-1), create_noise(y,0.01,-1) 

X = pd.DataFrame(X) 

y = pd.DataFrame(y) 

X_norm = ((X - X.min())/(X.max()-X.min())).values 

 
y_norm = ((y - y.min())/(y.max()-y.min())).values 

 
X_treino_troca, X_validacao_troca, y_treino_troca, y_validacao_troca = 

sklearn.model_selection.train_test_split(X_norm, y_norm, 

test_size=0.1, 

random_state=42) 

X_treino_troca, X_teste_troca , y_treino_troca, y_teste_troca = 

sklearn.model_selection.train_test_split(X_treino_troca, y_treino_troca, 

test_size=0.22, 

random_state=42) 

 
 

' sci-kit learn ' 

 

 
 

m_troca = model_sklearn() 

m_troca.fit(X_treino_troca, y_treino_troca) 

y_teste_pred_sklearn_norm = m_troca.predict(X_teste_troca) 
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' Keras ' 

 

 
 

m2_troca, H_troca = 

model_keras(X_treino_troca,y_treino_troca,X_validacao_troca,y_validacao_troca,epochs = 

100) 

y_test_pred_keras_troca_norm = m2_troca.predict(X_teste_troca) 

 

 
 

' Keras Emsemble ' 

 

 
 

model, hist = ensemble(X_treino_troca, y_treino_troca, X_validacao_troca, y_validacao_troca, 

epochs = 100) 

best_models = [keras.models.load_model(f"keras_ann_troca_{i+1}.hdf5") for i in range(10)] 

y_test_pred_keras_ensemble_norm = ensemble_prediction(X_teste_troca) 

 

 

 
 

' ' 

'Evaluation' 

 
 

mse_metric = 

sklearn.metrics.mean_squared_error(y_teste_troca,y_teste_pred_sklearn_norm,squared = 

True) 

rmse_metric = 

sklearn.metrics.mean_squared_error(y_teste_troca,y_teste_pred_sklearn_norm,squared = 

False) 

mae_metric = 

sklearn.metrics.median_absolute_error(y_teste_troca,y_teste_pred_sklearn_norm) 
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mse_metric_keras = 

sklearn.metrics.mean_squared_error(y_teste_troca,y_test_pred_keras_troca_norm,squared = 

True) 

rmse_metric_keras = 

sklearn.metrics.mean_squared_error(y_teste_troca,y_test_pred_keras_troca_norm,squared = 

False) 

mae_metric_keras = 

sklearn.metrics.median_absolute_error(y_teste_troca,y_test_pred_keras_troca_norm) 

 

 
 

' Rescale for original data shape ' 

 

 
 

y_teste_pred_sklearn_norm = pd.DataFrame(y_teste_pred_sklearn_norm) 

 
y_teste_pred_sklearn_troca = ((y.max()-y.min())*y_teste_pred_sklearn_norm + 

y.min()).values 

 

 
y_test_pred_keras_troca_norm = pd.DataFrame(y_test_pred_keras_troca_norm) 

y_test_pred_keras = ((y.max()-y.min())*y_test_pred_keras_troca_norm + y.min()).values 

 
 

y_test_pred_keras_ensemble_norm = pd.DataFrame(y_test_pred_keras_ensemble_norm) 

 
y_test_pred_keras_ensemble = ((y.max()-y.min())*y_test_pred_keras_ensemble_norm + 

y.min()).values 

 

 
y_teste_norm = pd.DataFrame(y_teste_troca) 

 
y_teste_troca = ((y.max()-y.min())*y_teste_norm + y.min()).values 
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' Evaluation ' 

 

 
 

s_sklearn_troca = abs((y_teste_pred_sklearn_troca - y_teste_troca)/(y_teste_troca))*100 

s_keras_troca = abs((y_test_pred_keras - y_teste_troca)/(y_teste_troca))*100 

s_keras_ensemble = abs((y_test_pred_keras_ensemble - y_teste_troca)/(y_teste_troca))*100 

 
 

erro_medio_absoluto_porcento_sklearn_troca = [0]*len(s_sklearn_troca[0,:]) 

erro_medio_absoluto_porcento_keras_troca = [0]*len(s_keras_troca[0,:]) 

erro_medio_absoluto_porcento_keras_ensemble = [0]*len(s_keras_ensemble[0,:]) 

dp_metric_sklearn_troca = [0]*len(s_sklearn_troca[0,:]) 

dp_metric_keras_troca = [0]*len(s_keras_troca[0,:]) 

dp_metric_keras_ensemble = [0]*len(s_keras_ensemble[0,:]) 

 
 

for i in range(2): 

 
erro_medio_absoluto_porcento_sklearn_troca[i] = 

((sum(s_sklearn_troca[:,i])/(len(s_sklearn_troca[:,0]))))/100 

important_plots(y_teste_troca[:,i],y_teste_pred_sklearn_troca[:,i],s_sklearn_troca[:,i],i) 

 

 
 

if i == 0: 

plt.subplots() 

plt.title('Histograma - Variável de decisão'); plt.hist(s_sklearn_troca[:,i], 5, rwidth=0.9) 

plt.xlabel('Erro percentual absoluto'); plt.ylabel('Quantidade de dados'); 

 
 

plt.subplots() 

 
plt.title('Histograma - Variável de decisão'); plt.hist(s_keras_troca[:,i], 5, rwidth=0.9) 
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plt.xlabel('Erro percentual absoluto'); plt.ylabel('Quantidade de dados'); 

 

 
 

plt.subplots() 

 
plt.title('Histograma - Variável de decisão'); plt.hist(s_keras_ensemble[:,i], 5, rwidth=0.9) 

plt.xlabel('Erro percentual absoluto'); plt.ylabel('Quantidade de dados'); 

if i == 1: 

plt.subplots() 

plt.title('Histograma - Função Objetivo'); plt.hist(s_sklearn_troca[:,i], 5, rwidth=0.9) 

plt.xlabel('Erro percentual absoluto'); plt.ylabel('Quantidade de dados'); 

 
 

plt.subplots() 

 
plt.title('Histograma - Função Objetivo'); plt.hist(s_keras_troca[:,i], 5, rwidth=0.9) 

plt.xlabel('Erro percentual absoluto'); plt.ylabel('Quantidade de dados'); 

 
 

plt.subplots() 

 
plt.title('Histograma - Função Objetivo'); plt.hist(s_keras_ensemble[:,i], 5, rwidth=0.9) 

plt.xlabel('Erro percentual absoluto'); plt.ylabel('Quantidade de dados'); 

 
 

erro_medio_absoluto_porcento_keras_troca[i] = 

(sum(s_keras_troca[:,i])/(len(s_keras_troca[:,0])))/100 

important_plots(y_teste_troca[:,i],y_test_pred_keras[:,i],s_keras_troca[:,i],i) 

 

 
 

erro_medio_absoluto_porcento_keras_ensemble[i] = 

(sum(s_keras_ensemble[:,i])/(len(s_keras_ensemble[:,0])))/100 

important_plots(y_teste_troca[:,i],y_test_pred_keras_ensemble[:,i],s_keras_ensemble[:,i],i) 
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dp_metric_sklearn_troca[i] = (np.std(s_sklearn_troca[:,i])/100) 

dp_metric_keras_troca[i] = (np.std(s_keras_troca[:,i]))/100 

dp_metric_keras_ensemble[i] = (np.std(s_keras_ensemble[:,i])/100) 

 
 

' Avaliação sklearn ' 

 

 
 

print(f'rmse = {rmse_metric}, mse = {mse_metric}, mae = {mae_metric}, mape = 

{erro_medio_absoluto_porcento_sklearn_troca} , dp_decision_variable = 

{dp_metric_sklearn_troca[0]},dp_Fobj = {dp_metric_sklearn_troca[1]}') 

 

 
 

' Avaliação keras ' 

 

 
 

print(f"\n Keras MSE_val = 

{H_troca.history['val_loss'][pd.DataFrame(H_troca.history).idxmin(axis=0)['val_loss']]}") 

 
print(f"\n Keras RMSE_val = 

{H_troca.history['root_mean_squared_error'][pd.DataFrame(H_troca.history).idxmin(axis=0)[ 

'val_loss']]}") 

print(f"\n Keras MAE_val = 

{H_troca.history['mean_absolute_error'][pd.DataFrame(H_troca.history).idxmin(axis=0)['val_ 

loss']]}") 

print(f"\n Keras MAPE_teste_keras Variável de decisão = 

{erro_medio_absoluto_porcento_keras_troca[0]}") 

print(f"\n Keras MAPE_teste_keras Fobj = {erro_medio_absoluto_porcento_keras_troca[1]}") 

print(f"\n Keras Desvio padrão do erro percentual Variável de decisão = 

{dp_metric_keras_troca[0]}") 

 
print(f"\n Keras Desvio padrão do erro percentual Fobj = {dp_metric_keras_troca[1]}") 
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print(f"\n Keras MAPE_teste_keras Variável de decisão = 

{erro_medio_absoluto_porcento_keras_ensemble[0]}") 

 
print(f"\n Keras MAPE_teste_keras Fobj = 

{erro_medio_absoluto_porcento_keras_ensemble[1]}") 

 
print(f"\n Keras Desvio padrão do erro percentual Variável de decisão = 

{dp_metric_keras_ensemble[0]}") 

 
print(f"\n Keras Desvio padrão do erro percentual Fobj = {dp_metric_keras_ensemble[1]}") 

 

 

 

 
 

print(f'rmse_test_keras = {rmse_metric_keras} \n mse_test_keras = {mse_metric_keras} \n 

mae_test_keras = {mae_metric_keras}') 

 

 
print(f"\n Keras MAPE_val = 

{H.history['mean_absolute_percentage_error'][pd.DataFrame(H.history).idxmin(axis=0)['val_ 

loss']]}") 

 

 
pd.DataFrame(H_troca.history).drop(columns = 

['root_mean_squared_error','val_root_mean_squared_error','mean_absolute_error','val_mean_ 

absolute_error']).plot(); 

plt.xlabel('Épocas'); 

plt.ylabel('MSE'); 

plt.legend(['MSE Treino','MSE validação']) 

 
 Código escrito em Python utilizado no processo I 

 

 
 

""" 

 
Inteligência Artificial - Processo de producão de amônia 
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@author: Felipe 

""" 

# importando os principais módulos que usaremos 

 

 
 

import numpy as np 

import pandas as pd 

import os 

import matplotlib.pyplot as plt 

 

 
 

import sklearn.ensemble 

import sklearn.neural_network 

import sklearn.model_selection 

import sklearn.metrics 

 
 

from tensorflow import keras 

 

 
 

def important_plots(y_test,y_test_pred): 

 

 
 

'Plot com dois eixos y que indicam como foi a distribuição dos dados gerados de acordo com 

um mesmo Target, que está no eixo x' 

fig, ax1 = plt.subplots() 

 

 
 

x = np.arange(0,len(np.ravel(y_test))) 

ax1.set_xlabel('Pontos') 
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ax1.set_ylabel('Resposta Unisim', color='blue') 

ax1.plot(x, np.ravel(y_test), 'b') 

ax1.tick_params(axis='y', labelcolor='blue') 

ax1.set_title('Comparação entre IA e Unisim') 

 
 

ax2 = ax1.twinx() # instantiate a second axes that shares the same x-axis 

ax2.set_ylabel('Resposta IA', color='red') 

ax2.plot(x, np.ravel(y_test_pred), 'r') 

ax2.tick_params(axis='y', labelcolor='red') 

 

 

 
 

fig.tight_layout() # otherwise the right y-label is slightly clipped 

 

 
 

def create_noise(array, noise_frac, 

 
max_index_for_noise): 

 

 
 

np.random.seed(42) 

 
sigma_noise = noise_frac*(np.amax(array[:max_index_for_noise,:], 

 
axis=0)- 

np.amin(array[:max_index_for_noise,:], 

axis=0)) 

 

 
 

for i in range(array.shape[1]): 

array[:,i] = (array[:,i] + 
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sigma_noise[i]*np.random.randn(array.shape[0])) 
 

 

 

return array 

 

 
 

def model_sklearn(): 

 

 
 

m = sklearn.neural_network.MLPRegressor(random_state=42, max_iter = 86, activation = 

'tanh', hidden_layer_sizes = 60, solver = 'lbfgs') 

 

 
return m 

 

 
 

def model_keras(X_treino,y_treino,X_validacao,y_validacao,epochs = 100): 

"Utilizando o Keras para fazer uma rede neural artificial com aprendizado profundo" 

 
 

m = keras.models.Sequential() 

 

 
 

m.add(keras.layers.Dense(200, activation="relu")) 

 
# m.add(keras.layers.Dense(128, activation="sigmoid")) 

m.add(keras.layers.Dense(1, activation="selu")) 

 
 

m.compile(loss='mse', optimizer = 'adam', 

metrics=[keras.metrics.RootMeanSquaredError(),keras.metrics.MeanAbsoluteError()]) 

 

 
H = m.fit(X_treino, y_treino, 

 
batch_size = 5, epochs = epochs, verbose = 0, 
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validation_data = (X_validacao, y_validacao)); 

return m,H 

 
 

def ensemble(X_train,y_train,X_test,y_test): 

# número de redes no ensemble 

n_models = 10 

 

 
 

# listas que armazenarão os modelos e os históricos de resultados 

m = [0]*n_models 

H = [0]*n_models 

 

 
 

for i in range(n_models): 

 

 
 

#X_train, X_test, y_train, y_test = sklearn.model_selection.train_test_split(X, y, 

 
#test_size=0.2) 

 

 
 

print(f'Network {i+1}') 

 
print(' ') 

 

 
 

# gerando o modelo 

 
m[i], H[i] = model_keras(X_train,y_train,X_test,y_test, epochs = 10) 

 

 
 

# checkpoint para salvar o melhor modelo para a rede em questão 

checkpoint = keras.callbacks.ModelCheckpoint(f"keras_ann_{i+1}.hdf5", 
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save_best_only = True, 

monitor = "val_loss") 

 

 

print('Training...') 

 

 
 

# treinando a rede em questão 

H[i] = m[i].fit(X_train, y_train, 

batch_size = 20, epochs = 300, callbacks=[checkpoint],verbose=0, 

validation_data = (X_test, y_test)); 

 
 

# imprimindo resultados após o término do treino da rede em questão 

epoch_min = pd.DataFrame(H[i].history).idxmin(axis=0)['val_loss'] 

print(f"Epoch: {len(H[i].history['loss'])}") 

print(f"loss: {H[i].history['loss'][epoch_min]:.4}") 

 
print(f"val_loss: {H[i].history['val_loss'][epoch_min]:.4}") 

print(' \n') 

return m,H 

 

 
 

' Importing Data ' 

 

 
 

os.chdir("/Users/Microsoft/Desktop/UFF/Mestrado/Simulação/Trabalho") 

 

 
 

data_treino = pd.read_csv("treino.csv") 

data_valid = pd.read_csv("teste.csv") 
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X_treino, y_treino = data_treino.iloc[:,0:3], data_treino.iloc[:,3:4] 

X_treino, y_treino = X_treino.values, y_treino.values 

X_treino, y_treino = create_noise(X_treino,0.01,-1), create_noise(y_treino,0.01,-1) 

 

 
 

X_validacao, y_validacao = data_valid.iloc[:,0:3], data_valid.iloc[:,3:4] 

X_validacao, y_validacao = X_validacao.values, y_validacao.values 

X_validacao, y_validacao = create_noise(X_validacao,0.01,-1), 

create_noise(y_validacao,0.01,-1) 

 

 
' Preprocessing ' 

 

 
 

X_treino = pd.DataFrame(X_treino) 

X_validacao = pd.DataFrame(X_validacao) 

y_treino = pd.DataFrame(y_treino) 

y_validacao = pd.DataFrame(y_validacao) 

 
 

X_treino_norm = ((X_treino-X_treino.min())/(X_treino.max()-X_treino.min())).values 

X_validacao_norm = ((X_validacao-X_treino.min())/(X_treino.max()-X_treino.min())).values 

 
 

y_treino_norm = ((y_treino-y_treino.min())/(y_treino.max()-y_treino.min())).values 

y_validacao_norm = ((y_validacao-y_treino.min())/(y_treino.max()-y_treino.min())).values 

 
 

' scikit-learn ' 
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m = model_sklearn() 

 
m.fit(X_treino_norm, np.ravel(y_treino_norm)) 

y_validacao_pred_norm = m.predict(X_validacao_norm) 

y_teste_pred = m.predict(X_teste) 

 
 

' Keras ' 

 

 
 

m2, H = 

model_keras(X_treino_norm,np.ravel(y_treino_norm),X_validacao_norm,np.ravel(y_validaca 

o_norm),epochs = 30) 

y_test_pred_keras_norm = m2.predict(X_validacao_norm) 

 
model, hist = ensemble(X_treino, y_treino, X_validacao, y_validacao) 

 

 
 

' ' 

'Evaluation' 

 
 

mse_metric = 

sklearn.metrics.mean_squared_error(y_validacao_norm,y_validacao_pred_norm,squared = 

True) 

rmse_metric = 

sklearn.metrics.mean_squared_error(y_validacao_norm,y_validacao_pred_norm,squared = 

False) 

mae_metric = 

sklearn.metrics.median_absolute_error(y_validacao_norm,y_validacao_pred_norm) 

 

 
 

' Rescale for original data shape ' 
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y_validacao_pred_norm = pd.DataFrame(y_validacao_pred_norm) 

y_test_pred_keras_norm = pd.DataFrame(y_test_pred_keras_norm) 

y_validacao_pred 

y_treino.min()).values 

= ((y_treino.max()-y_treino.min())*y_validacao_pred_norm + 

y_test_pred_keras 

y_treino.min()).values 

= ((y_treino.max()-y_treino.min())*y_test_pred_keras_norm + 

 

 
 

' Avaliação sklearn ' 

 

 
 

s_sklearn = abs((np.ravel(y_validacao_pred) - 

np.ravel(y_validacao))/(np.ravel(y_validacao)))*100 

erro_medio_absoluto_porcento_sklearn = [0]*len(s_sklearn) 

erro_medio_absoluto_porcento_sklearn = (sum(s_sklearn)/(len(s_sklearn)))/100 

important_plots(np.ravel(y_validacao),np.ravel(y_validacao_pred)) 

plt.subplots() 

plt.title('Histograma'); plt.hist(s_sklearn, 5, rwidth=0.9) 

 
plt.xlabel('Erro percentual absoluto'); plt.ylabel('Quantidade de dados'); 

dp_metric_sklearn = np.std(np.ravel(s_sklearn)/100) 

print(f'rmse = {rmse_metric}, mse = {mse_metric}, mae = {mae_metric}, mape = 

{erro_medio_absoluto_porcento_sklearn} dp = {dp_metric_sklearn}') 

 

 
 

' Avaliação keras ' 

 
s_keras = abs((np.ravel(y_test_pred_keras) - 

np.ravel(y_validacao))/(np.ravel(y_validacao)))*100 
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erro_medio_absoluto_porcento_keras = [0]*len(s_keras) 

important_plots(np.ravel(y_validacao),np.ravel(y_test_pred_keras)) 

erro_medio_absoluto_porcento_keras = sum(s_keras)/(len(s_keras))/100 

plt.subplots() 

plt.title('Histograma'); plt.hist(s_keras, 5, rwidth=0.9) 

 
plt.xlabel('Erro percentual absoluto'); plt.ylabel('Quantidade de dados'); 

dp_metric_keras = np.std(np.ravel(s_keras)/100) 

 
 

print(f"\n Keras MSE_val = 

{H.history['val_loss'][pd.DataFrame(H.history).idxmin(axis=0)['val_loss']]}") 

 
print(f"\n Keras RMSE_val = 

{H.history['root_mean_squared_error'][pd.DataFrame(H.history).idxmin(axis=0)['val_loss']]} 

") 

print(f"\n Keras MAE_val = 

{H.history['mean_absolute_error'][pd.DataFrame(H.history).idxmin(axis=0)['val_loss']]}") 

print(f"\n Keras MAPE_teste_keras Target = {erro_medio_absoluto_porcento_keras}") 

print(f"\n Keras Desvio Padrão do erro percentual absoluto = {dp_metric_keras}") 

print(f"\n Keras MAPE_val = 

{H.history['mean_absolute_percentage_error'][pd.DataFrame(H.history).idxmin(axis=0)['val_ 

loss']]}") 

pd.DataFrame(H.history).drop(columns = 

['root_mean_squared_error','val_root_mean_squared_error','mean_absolute_error','val_mean_ 

absolute_error']).plot(); 

plt.xlabel('Épocas'); 

plt.ylabel('MSE'); 

plt.title('MSE x Épocas') 

plt.legend(['MSE Treino','MSE validação']) 
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 Código escrito no Scilab utilizado no processo III (RNA-PO) 

 
//   
// IA utilizando algoritmo FeedForward Backpropagation Levenberg–Marquardt 
//   

 

clear 
clc 

 
//Dados para treinamento 
A = [984.955 0.381193   9.21855   2.11548   1.42527 

... ... ... ... ... 
1000.91 0.491869   4.44624   0.959013   0.970494] 

 
//Encontrando a dimensão do input e output 
n1 = length(A(:,1)) 

 
//Encontrando o mínimo e máximo dos dados de entrada e saída para futura normalização 
A1min=min(A(:,1)); 
A1max=max(A(:,1)); 

 
A2min=min(A(:,2)); 
A2max=max(A(:,2)); 

 
T1min=min(A(:,3)); //Target minimo 
T1max=max(A(:,3)); //Target maximo 

 
T2min=min(A(:,4)); //Taxa S1 minimo 
T2max=max(A(:,4)); //Taxa S1 máximo 

 
T3min=min(A(:,5)); //Taxa de destilado minimo 
T3max=max(A(:,5)); //Taxa de destilado maximo 

 
//Normalizando input 
x(:,1) = ([A(:,1)] - ones(n1,1)*A1min) ./ (A1max-A1min); //Temp. de alimentação 
x(:,2) = ([A(:,2)] - ones(n1,1)*A2min) ./ (A2max-A2min); //Flow corrente ref 

 
//Normalizando output 
Tx(:,1) = ([A(:,3)] - ones(n1,1)*T1min) ./ (T1max-T1min); 
Tx(:,2) = ([A(:,4)] - ones(n1,1)*T2min) ./ (T2max-T2min); 
Tx(:,3) = ([A(:,5)] - ones(n1,1)*T3min) ./ (T3max-T3min); 

 
//Treinamento da rede neural via algoritmo Feedforward Backpropagation Levenberg–Marquardt 
W = ann_FFBP_lm(x',Tx',[2 20 3],[],[],[],[],2e2); 
yx = ann_FFBP_run(x',W) 
y(1,:) = ones(1,n1)*T1min + (T1max-T1min)*yx(1,:) 
y(2,:) = ones(1,n1)*T2min + (T2max-T2min)*yx(2,:) 
y(3,:) = ones(1,n1)*T3min + (T3max-T3min)*yx(3,:) 

 
//Input para comparação entre unisim e a rede gerada 
AA = [996.107 0.516146   4.4263   0.991064   0.871542 

... ... ... ... ... 
994.958 0.524152   4.39212   1.01698   0.956165] 

 
//Encontrando a dimensão do input e output 
n2 = length(AA(:,1)) 

 
//Normalizando os dados de entrada 
x2(:,1) = ([AA(:,1)] - ones(n2,1)*A1min) ./ (A1max-A1min); //[n-c5] na entrada da coluna 
x2(:,2) = ([AA(:,2)] - ones(n2,1)*A2min) ./ (A2max-A2min); //Feed Flow 

 
//Inicializando a rede neural 
teste = ann_FFBP_run(x2',W) 

 

//Encontrando o valor real de Vazão de saída de amônia 
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valor_final(1,:) = ones(1,n2)*T1min + (T1max-T1min)*teste(1,:) 
valor_final(2,:) = ones(1,n2)*T2min + (T2max-T2min)*teste(2,:) 
valor_final(3,:) = ones(1,n2)*T3min + (T3max-T3min)*teste(3,:) 

 
TT(:,1) = AA(:,3) 
TT(:,2) = AA(:,4) 
TT(:,3) = AA(:,5) 

 
for j = 1:3 

//Plotando os valores gerados pelo unisim e pela rede neural 
scf() 
plot(TT(:,j)) 
plot(valor_final(j,:),'r') 
if j == 1 then 

xtitle('Comparação entre UNISIM e IA','Pontos de estudo','Função objetivo') 
a=get("current_axes"); 
set (a , "font_size", 2); 
a.title.font_size = 4; 
a.x_label.font_size = 2; 
a.y_label.font_size = 2; 
legend('UNISIM','IA',4) 

elseif j == 2 then 
xtitle('Comparação entre UNISIM e IA','Pontos de estudo','Taxa S1') 
a=get("current_axes"); 
set (a , "font_size", 2); 
a.title.font_size = 4; 
a.x_label.font_size = 2; 
a.y_label.font_size = 2; 
legend('UNISIM','IA',4) 

elseif j == 3 then 
xtitle('Comparação entre UNISIM e IA','Pontos de estudo','Taxa de destilado') 
a=get("current_axes"); 
set (a , "font_size", 2); 
a.title.font_size = 4; 
a.x_label.font_size = 2; 
a.y_label.font_size = 2; 
legend('UNISIM','IA',4) 

end 

end 

for j = 1:3 
//Plotando o erro percentual absoluto entre Target e aquele gerado pela rede neural 
scf() 
soma(j) = 0 
soma2(j) = 0; 
soma3(j) = 0; 
soma4(j) = 0; 
media(j) = mean(TT(:,j)) 
for i = 1:n2 

 
erro_percentual(i,j) = 100*(abs(valor_final(j,i)' - TT(i,j)))/(TT(i,j)) 
erro(i,j) = abs(valor_final(j,i)' - TT(i,j)) 
aux = (valor_final(j,i)' - TT(i,j))^2 
aux2 = (media(j) - TT(i,j))^2; 
aux3 = abs(media(j) - TT(i,j)); 
aux4 = abs(valor_final(j,i)' - TT(i,j)) 
soma(j) = soma(j) + aux 
soma2(j) = soma2(j) + aux2; 
soma3(j) = soma3(j) + aux3; 
soma4(j) = soma4(j) + aux4; 

 
 

end 

plot(erro_percentual(:,j)) 
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if j == 1 then 
xtitle('Curva do erro percentual absoluto para a função objetivo','Pontos de estudo','Erro pencentual') 
a=get("current_axes"); 
set (a , "font_size", 2); 
a.title.font_size = 4; 
a.x_label.font_size = 2; 
a.y_label.font_size = 2; 
legend('Erro',1) 

elseif j == 2 then 
xtitle('Curva do erro percentual absoluto para a taxa S1','Pontos de estudo','Erro pencentual') 
a=get("current_axes"); 
set (a , "font_size", 2); 
a.title.font_size = 4; 
a.x_label.font_size = 2; 
a.y_label.font_size = 2; 
legend('Erro',1) 

elseif j == 3 then 
xtitle('Curva do erro percentual absoluto para a taxa de destilado','Pontos de estudo','Erro pencentual') 
a=get("current_axes"); 
set (a , "font_size", 2); 
a.title.font_size = 4; 
a.x_label.font_size = 2; 
a.y_label.font_size = 2; 
legend('Erro',1) 

end 
 

//Avaliação da resposta da IA 
dp(j) = stdev(erro_percentual(:,j))  //Desvio padrão do erro 
erro_medio(j) = mean(erro_percentual(:,j)) //Erro médio 
RMSE(j) = sqrt(soma(j)/n2) //Root mean square error 
MAE (j) = soma4(j)/n2 

 
if j == 1 then 

disp('') 
disp('Métricas para Função objetivo') 
//Printando para o usuário a avaliação do método 
disp(dp(j),'Desvio padrão'); 
disp(erro_medio(j),'Erro médio percentual absoluto'); 
disp(RMSE(j),'Root mean square error'); 
disp(MAE(j),'Mean Absolut Error'); 

elseif j == 2 then 
disp('') 
disp('Métricas para taxa S1') 
//Printando para o usuário a avaliação do método 
disp(dp(j),'Desvio padrão'); 
disp(erro_medio(j),'Erro médio'); 
disp(RMSE(j),'Root mean square error'); 
disp(MAE(j),'Mean absolut Error'); 

elseif j == 3 then 
disp('') 
disp('Métricas para taxa de destilado') 
//Printando para o usuário a avaliação do método 
disp(dp(j),'Desvio padrão'); 
disp(erro_medio(j),'Erro médio'); 
disp(RMSE(j),'Root mean square error'); 
disp(MAE(j),'Mean absolut Error'); 

end 
 

//Histograma do erro absoluto 
scf() 
histplot(5,abs(erro_percentual(:,j)),normalization=%f) 
if j == 1 then 

xtitle('Histograma - Função objetivo','Erro pencentual','Pontos de estudo') 
elseif j == 2 then 

xtitle('Histograma - Taxa S1','Erro pencentual','Pontos de estudo') 
elseif j == 3 then 
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xtitle('Histograma - Taxa de destilado','Erro pencentual','Pontos de estudo') 
end 
a=get("current_axes"); 
set (a , "font_size", 2); 
a.title.font_size = 4; 
a.x_label.font_size = 2; 
a.y_label.font_size = 2; 

end 

 Código escrito em Scilab utilizado no processo II (RNA-PO) 

 
//   
// IA utilizando algoritmo FeedForward Backpropagation Levenberg–Marquardt 
//   

 

clear 
clc 

 
//Dados para treinamento 
AA = [25.6958 367.019   1837.08   122315 

... ... ... ... 
47.9093 434.956   1842.37   133195] 

 
//Encontrando a dimensão do input e output 
n1 = length(A(:,1)) 

 
//Encontrando o mínimo e máximo dos dados de entrada e saída para futura normalização 
A1min=min(A(:,1)); 
A1max=max(A(:,1)); 

 
A2min=min(A(:,2)); 
A2max=max(A(:,2)); 

 
T1min=min(A(:,3)); //variável de decisão minimo 
T1max=max(A(:,3)); //variável de decisão máximo 

 
T2min=min(A(:,4)); //Target minimo 
T2max=max(A(:,4)); //Target maximo 

 
//Normalizando input 
x(:,1) = ([A(:,1)] - ones(n1,1)*A1min) ./ (A1max-A1min); //Temp. de alimentação 
x(:,2) = ([A(:,2)] - ones(n1,1)*A2min) ./ (A2max-A2min); //Flow corrente ref 

 
//Normalizando output 
Tx(:,1) = ([A(:,3)] - ones(n1,1)*T1min) ./ (T1max-T1min); 
Tx(:,2) = ([A(:,4)] - ones(n1,1)*T2min) ./ (T2max-T2min); 

 
//Treinamento da rede neural via algoritmo Feedforward Backpropagation Levenberg–Marquardt 
W = ann_FFBP_lm(x',Tx',[2 20 2],[],[],[],[],2e2); 
yx = ann_FFBP_run(x',W) 
y(1,:) = ones(1,n1)*T1min + (T1max-T1min)*yx(1,:) 
y(2,:) = ones(1,n1)*T2min + (T2max-T2min)*yx(2,:) 

 
//Input para comparação entre unisim e a rede gerada 
AA = [45.984 533.732   1895.78   135887 

... ... ... ... 
40.0588 385.917   1834.97   128184] 

 
//Encontrando a dimensão do input e output 
n2 = length(AA(:,1)) 

 
//Normalizando os dados de entrada 
x2(:,1) = ([AA(:,1)] - ones(n2,1)*A1min) ./ (A1max-A1min); //[n-c5] na entrada da coluna 
x2(:,2) = ([AA(:,2)] - ones(n2,1)*A2min) ./ (A2max-A2min); //Feed Flow 
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//Inicializando a rede neural 
VF = ann_FFBP_run(x2',W) 

 
//Encontrando o valor real de Vazão de saída de amônia 
valor_final(1,:) = ones(1,n2)*T1min + (T1max-T1min)*VF(1,:) 
valor_final(2,:) = ones(1,n2)*T2min + (T2max-T2min)*VF(2,:) 

 
TT(:,1) = AA(:,3) 
TT(:,2) = AA(:,4) 
T(:,1) = ([TT(:,1)] - ones(n2,1)*T1min) ./ (T1max-T1min); 
T(:,2) = ([TT(:,2)] - ones(n2,1)*T2min) ./ (T2max-T2min); 

 
for j = 1:2 

//Plotando os valores gerados pelo unisim e pela rede neural 
scf() 
plot(TT(:,j)) 
plot(valor_final(j,:),'r') 
if j == 1 then 

xtitle('Comparação entre UNISIM e IA','Pontos de estudo','Variável de decisão') 
a=get("current_axes"); 
set (a , "font_size", 2); 
a.title.font_size = 4; 
a.x_label.font_size = 2; 
a.y_label.font_size = 2; 
legend('UNISIM','IA',4) 

elseif j == 2 then 
xtitle('Comparação entre UNISIM e IA','Pontos de estudo','Função objetivo') 
a=get("current_axes"); 
set (a , "font_size", 2); 
a.title.font_size = 4; 
a.x_label.font_size = 2; 
a.y_label.font_size = 2; 
legend('UNISIM','IA',4) 

end 
end 

 
for j = 1:2 

//Plotando os valores gerados pelo unisim e pela rede neural 
scf() 
plot(TT(:,j),valor_final(j,:),'o') 
plot(valor_final(j,:),valor_final(j,:),'r') 
if j == 1 then 

xtitle('Comparação entre UNISIM e IA','Pontos de estudo','Variável de decisão') 
a=get("current_axes"); 
set (a , "font_size", 2); 
a.title.font_size = 4; 
a.x_label.font_size = 2; 
a.y_label.font_size = 2; 
legend('UNISIM','IA',4) 

elseif j == 2 then 
xtitle('Comparação entre UNISIM e IA','Pontos de estudo','Função objetivo') 
a=get("current_axes"); 
set (a , "font_size", 2); 
a.title.font_size = 4; 
a.x_label.font_size = 2; 
a.y_label.font_size = 2; 
legend('UNISIM','IA',4) 

end 
end 

 
for j = 1:2 

//Plotando o erro percentual absoluto entre Target e aquele gerado pela rede neural 
scf() 
soma(j) = 0 
soma2(j) = 0; 
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soma3(j) = 0; 
soma4(j) = 0; 
media(j) = mean(TT(:,j)) 
for i = 1:n2 

 
erro_percentual(i,j) = 100*(abs(valor_final(j,i)' - TT(i,j)))/(TT(i,j)) 
erro(i,j) = abs(valor_final(j,i)' - TT(i,j)) 
aux = (VF(j,i)' - T(i,j))^2 
aux2 = (media(j) - TT(i,j))^2; 
aux3 = abs(media(j) - TT(i,j)); 
aux4 = abs(VF(j,i)' - T(i,j)) 
soma(j) = soma(j) + aux 
soma2(j) = soma2(j) + aux2; 
soma3(j) = soma3(j) + aux3; 
soma4(j) = soma4(j) + aux4; 

 
end 

 
plot(erro_percentual(:,j)) 
if j == 1 then 

xtitle('Curva do erro percentual absoluto para a variável de decisão','Pontos de estudo','Erro pencentual') 
a=get("current_axes"); 
set (a , "font_size", 2); 
a.title.font_size = 4; 
a.x_label.font_size = 2; 
a.y_label.font_size = 2; 
legend('Erro',1) 

elseif j == 2 then 
xtitle('Curva do erro percentual absoluto para a função objetivo','Pontos de estudo','Erro pencentual') 
a=get("current_axes"); 
set (a , "font_size", 2); 
a.title.font_size = 4; 
a.x_label.font_size = 2; 
a.y_label.font_size = 2; 
legend('Erro',1) 

end 
 

//Avaliação da resposta da IA 
dp(j) = stdev(erro_percentual(:,j)./100)  //Desvio padrão do erro 
erro_medio(j) = mean(erro_percentual(:,j))/100 //Erro médio 
RMSE(j) = sqrt(soma(j)/n2) //Root mean square error 
MAE (j) = soma4(j)/n2 

 
if j == 1 then 

disp('') 
disp('Métricas para Variável de decisão') 
//Printando para o usuário a avaliação do método 
disp(dp(j),'Desvio padrão'); 
disp(erro_medio(j),'Erro médio percentual absoluto'); 
disp(RMSE(j),'Root mean square error'); 
disp(MAE(j),'Mean Absolut Error'); 

elseif j == 2 then 
disp('') 
disp('Métricas para Função objetivo') 
//Printando para o usuário a avaliação do método 
disp(dp(j),'Desvio padrão'); 
disp(erro_medio(j),'Erro médio'); 
disp(RMSE(j),'Root mean square error'); 
disp(MAE(j),'Mean absolut Error'); 

end 
 

//Histograma do erro absoluto 
scf() 
histplot(5,abs(erro_percentual(:,j)),normalization=%f) 
if j == 1 then 

xtitle('Histograma - Variável de decisão','Erro pencentual','Pontos de estudo') 
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elseif j == 2 then 
xtitle('Histograma - Função objetivo','Erro pencentual','Pontos de estudo') 

end 
a=get("current_axes"); 
set (a , "font_size", 2); 
a.title.font_size = 4; 
a.x_label.font_size = 2; 
a.y_label.font_size = 2; 

end 

 Código escrito em Scilab utilizado no processo I 

 
//   
//Teste 1 
//   

 

clear 
clc 

 
//Input para treinamento 
P = [288.15 10000   0.60 

... ... ... 
288.15 12500   0.60] 

 
T = [40040.9600366561 

... 
40507.2645956965] 

 
//Encontrando a dimensão dos dados de treino 
n = length(T) 

 
//Encontrando o mínimo e máximo dos dados de entrada e saída para futura normalização 
Pmin1=min(P(:,1)); 
Pmax1=max(P(:,1)); 

 
Pmin2=min(P(:,2)); 
Pmax2=max(P(:,2)); 

 
Pmin3=min(P(:,3)); 
Pmax3=max(P(:,3)); 

 
Tmin=min(T); 
Tmax=max(T); 

 
//Normalizando input 
Px(:,1) = ([P(:,1)] - ones(n,1)*Pmin1) ./ (Pmax1-Pmin1); 
Px(:,2) = ([P(:,2)] - ones(n,1)*Pmin2) ./ (Pmax2-Pmin2); 
Px(:,3) = ([P(:,3)] - ones(n,1)*Pmin3) ./ (Pmax3-Pmin3); 

 
//Normalizando output 
Tx = (T - ones(n,1)*Tmin) ./ (Tmax-Tmin); 

 
//Treinamento da rede neural via algoritmo Feedforward Backpropagation Levenberg–Marquardt 
scf() 
W = ann_FFBP_lm(Px',Tx',[3 30 1],[],[],[],[],1e2); 
yx = ann_FFBP_run(Px',W) 
y = ones(1,n)*Tmin + (Tmax-Tmin)*yx 

 
//Input para comparação entre unisim e a rede gerada 
A = [290 14000   0.80 

... ... ... 
295 14000   0.80 

 
//Target para comparação entre unisim e a rede gerada 
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TT = [14348.20 
... 

12678.78] 
 

//Encontrando a dimensão do input e output 
n = length(TT) 

 
//Normalizando os dados de entrada 
A(:,1) = ([A(:,1)] - ones(n,1)*Pmin1) ./ (Pmax1-Pmin1); 
A(:,2) = ([A(:,2)] - ones(n,1)*Pmin2) ./ (Pmax2-Pmin2); 
A(:,3) = ([A(:,3)] - ones(n,1)*Pmin3) ./ (Pmax3-Pmin3); 

 
//Inicializando a rede neural 
valor_final = ann_FFBP_run(A',W) 

 

//Segunda parte 
TT(:,1) = ([TT(:,1)] - ones(n,1)*Tmin) ./ (Tmax-Tmin); 

 
//Plotando os valores gerados pelo unisim e pela rede neural 
scf() 
plot(TT) 
plot(valor_final,'r') 
xtitle('Comparação entre UNISIM e IA','Pontos de estudo','Vazão molar de produto [kmol/h]]') 
a=get("current_axes"); 
set (a , "font_size", 2); 
a.title.font_size = 4; 
a.x_label.font_size = 2; 
a.y_label.font_size = 2; 
legend('UNISIM','IA',4) 

 
//Plotando o erro percentual absoluto entre Target e aquele gerado pela rede neural 
scf() 
soma = 0 
soma2 = 0; 
soma3 = 0; 
soma4 = 0; 
media = mean(TT) 
for i = 1:n 

 
erro_percentual(i) = 100*(abs(valor_final(i)' - TT(i)))/(TT(i)) 
erro(i) = abs(valor_final(i)' - TT(i)) 
aux = (valor_final(i)' - TT(i))^2 
aux2 = (media - TT(i))^2; 
aux3 = abs(media - TT(i)); 
aux4 = abs(valor_final(i)' - TT(i)) 
soma = soma + aux 
soma2 = soma2 + aux2; 
soma3 = soma3 + aux3; 
soma4 = soma4 + aux4; 

end 

plot(erro_percentual) 
xtitle('Curva do erro percentual absoluto para a vazão de produto','Pontos de estudo','Erro pencentual') 
a=get("current_axes"); 
set (a , "font_size", 2); 
a.title.font_size = 4; 
a.x_label.font_size = 2; 
a.y_label.font_size = 2; 
legend('Erro',1) 

 

//Avaliação da resposta da IA 
dp = stdev(erro_percentual/100)  //Desvio padrão do erro 
erro_medio = mean(erro_percentual)/100 //Erro médio 
RMSE = sqrt(soma/n) //Root mean square error 
MAE = soma4/n 
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disp('') 
disp('Métricas para Função objetivo') 
//Printando para o usuário a avaliação do método 
disp(dp,'Desvio padrão'); 
disp(erro_medio,'Erro médio percentual absoluto'); 
disp(RMSE,'Root mean square error'); 
disp(MAE,'Mean Absolut Error'); 

 
//Histograma do erro absoluto 
scf() 
histplot(5,abs(erro_percentual),normalization=%f) 
xtitle('Histograma - Função objetivo','Erro pencentual','Pontos de estudo') 
a=get("current_axes"); 
set (a , "font_size", 2); 
a.title.font_size = 4; 
a.x_label.font_size = 2; 
a.y_label.font_size = 2; 


