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RESUMO 

O processo de redução do ferro é milenar. Desenvolvido ao longo dos séculos, ocupa, 

atualmente, papel de destaque no cenário produtivo mundial. No Brasil, a indústria siderúrgica 

se estabeleceu com uma produção expressiva, totalizando mais 30 milhões de toneladas em 

2018, com impacto da ordem de 4% no PIB. A etapa do processo relacionada à obtenção de 

ferro-gusa é a de maior consumo de energia e custo operacional e, portanto, elemento de grande 

importância para estabelecer a competitividade do aço nacional. A principal forma de obtenção 

do ferro-gusa é via alto-forno, caracterizando-se como um processo de alta complexidade e com 

inúmeras variáveis a serem analisadas e controladas como, por exemplo, quantidade e qualidade 

da matéria-prima, temperatura de chama, troca de calor, tempo de corrida e parâmetros 

termodinâmicos, o que dificulta a modelagem da operação, apesar dos grandes avanços 

realizados na área. No que se refere a controles de processos complexos, verifica-se uma 

utilização crescente das redes neurais artificiais em função da sua versatilidade de aplicação e 

aumento da fidedignidade de respostas em comparação a outras técnicas de modelagem. A 

utilização de múltiplas redes neurais artificiais com características distintas para a modelagem 

de um processo tem a possibilidade de diminuir a margem de erro dos resultados obtidos, 

quando comparados com aquelas atuando de forma isolada; tal arranjo é denominado máquinas 

de comitê. Considerando a situação apresentada, realizou-se, neste projeto, o desenvolvimento 

de uma máquina de comitê para modelar três variáveis do processo de produção do gusa durante 

a operação de um alto-forno a coque. A máquina de comitê é composta por nove redes neurais 

artificiais distintas e utiliza 23 parâmetros de entrada para predizer cada uma das variáveis do 

estudo, a saber: i) predição do consumo de combustível (fuel rate), em função do seu impacto 

econômico no processo; ii) teor de silício no gusa, visando estabilidade térmica do processo; e 

iii) teor de enxofre, visando garantir qualidade do produto a ser entregue a aciaria. Utilizou-se 

a validação cruzada, do tipo k-fold, para avaliação do desempenho do modelo. Por fim, 

verificou-se que os resultados obtidos pela máquina de comitê foram menores do que aqueles 

das redes neurais atuando de forma isolada, conforme observado nos seguintes valores de Root 

Mean Square Error (RMSE): i) fuel rate: 4,88 (rede 1), 4,74 (rede 2), 6,14 (rede 3) e 4,67 

(comitê); ii) teor de silício: 0,1061 (rede 1), 0,1266 (rede 2), 0,1120 (rede 3) e 0,0856 (comitê); 

iii) teor de enxofre: 0,00915 (rede 1), 0,00917 (rede 2), 0,00974 (rede 3) e 0,00726 (comitê). 

Considerando os resultados obtidos, o modelo pode ser utilizado para fornecer subsídios 

importantes no acompanhamento e tomada de decisão durante a operação. 

 

Palavras-chave: modelamento, alto-forno, redes neurais artificiais, máquinas de comitê. 
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ABSTRACT 

The iron reduction process is ancient. Developed over the centuries, it currently occupies a 

prominent role in the global production scenario. In Brazil, the steel industry established itself 

with expressive production, totaling another 30 million tons in 2018, with an impact of around 

4% on GDP. The process step related to obtaining pig iron is the one with the highest energy 

consumption and operating cost and, therefore, an element of great importance to establish the 

competitiveness of national steel. The main way to obtain pig iron is via blast furnace, 

characterized as a highly complex process and with numerous variables to be analyzed and 

controlled, such as, for example, quantity and quality of the raw material, flame temperature, 

heat exchange, running time and thermodynamic parameters, which makes modeling the 

operation difficult, despite the great advances made in the area. With regard to complex process 

controls, there is an increasing use of artificial neural networks due to their versatility of 

application and increased reliability of responses compared to other modeling techniques. The 

use of multiple artificial neural networks with different characteristics for the modeling of a 

process has the possibility of reducing the margin of error of the results obtained, when 

compared with those acting in isolation; such an arrangement is called committee machines. 

Considering the situation presented, in this project, a committee machine was developed to 

model three variables of the hot metal production process during the operation of a coke blast 

furnace. The committee machine is made up of nine different artificial neural networks and uses 

23 input parameters to predict each of the study variables, namely: i) fuel consumption 

prediction, according to its economic impact on the process; ii) silicon content in the pig iron, 

aiming at thermal stability of the process; and iii) sulfur content, in order to guarantee the 

quality of the product to be delivered to the melt shop. K-fold cross-validation was used to 

assess the model's performance. Finally, it was found that the results obtained by the committee 

machine were lower than those of the neural networks acting in isolation, as observed in the 

following Root Mean Square Error (RMSE) values: i) fuel rate: 4.88 ( network 1), 4.74 (network 

2), 6.14 (network 3) and 4.67 (committee); ii) silicon content: 0.1061 (network 1), 0.1266 

(network 2), 0.1120 (network 3) and 0.0856 (committee); iii) sulfur content: 0.00915 (network 

1), 0.00917 (network 2), 0.00974 (network 3) and 0.00726 (committee). Considering the results 

obtained, the model can be used to provide important support for monitoring and decision 

making during the operation. 

Keyword: modeling, blast furnace, artificial neural networks, committee machines. 
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1 INTRODUÇÃO 

O processo de redução do ferro é milenar; iniciado de forma artesanal e empírica, apresenta-se 

hoje consolidado em uma forte indústria siderúrgica, com importante papel econômico na 

cadeia produtiva mundial. 

A principal forma de processamento é a redução do minério de ferro pelo alto-forno, cujos 

princípios foram postulados por Lothian Bell, no livro Chemical Phenomena of Iron Smelting, 

no século XIX, e continuam válidos até hoje. 

Contudo, embora os princípios sejam os mesmos, a tecnologia e o entendimento de 

funcionamento do alto-forno evoluíram muito daquela época até os dias atuais, em especial, 

com a dissecação de altos-fornos iniciados nas décadas de 1960/70, aliados aos avanços 

tecnológicos que permitiram evoluções importantes no monitoramento do processo e em 

alterações de procedimento como, por exemplo, a injeção de finos, o aproveitamento dos gases 

de topo e a utilização da escória como um subproduto para aplicações diversas. 

Verificando-se os dados da produção de ferro-gusa, constata-se, conforme aponta Sampaio 

(2008), que aproximadamente 96% são produzidos via alto-forno. Yagi e seus colaboradores 

(2006) destacam que essa é a etapa responsável pelo consumo de 69,4% da energia total e 73,4% 

da emissão de CO2 do processo de produção de aço, evidenciando a importância da busca de 

um processo cada vez mais eficiente, com impactos na indústria e no meio ambiental, o que 

aponta a relevância de estudos sobre a operação do alto-forno no que tange a melhores 

resultados para a produção de ferro-gusa. 

De acordo com a World Steel Association, mais de 65% da energia primária na produção do 

aço é oriunda do coque, que, no Brasil, representa 76% da matriz energética, de acordo com o 

Relatório de Sustentabilidade de 2018 do Instituto Aço Brasil, sendo a indústria do aço 

responsável por aproximadamente 5% do consumo mundial de energia (Instituto Aço Brasil, 

2018; JANJUA, 2014; BABICH et al., 2002). 

No âmbito da economia brasileira, o setor siderúrgico apresenta-se como importante segmento, 

com uma produção, em 2018, da ordem de 30 milhões de toneladas de aço bruto. De acordo 

com o Instituto Aço Brasil, em 2012, o setor foi responsável por um impacto no PIB da ordem 

de 4%, considerando os efeitos diretos, indiretos e induzidos, conforme apontam os 

levantamentos da Confederação Nacional da Indústria. 



 2

Minas Gerais é o Estado com a maior produção de aço no Brasil, com aproximadamente 32% 

da produção total, também conforme dados do Instituto Aço Brasil, o que revela a importância 

do setor para os mineiros no desenvolvimento e fortalecimento da economia, com a geração de 

emprego e renda (Instituto Aço Brasil, 2019). 

Tal cenário também propicia uma relação mútua de desenvolvimento entre indústria e 

universidade, fator que contribui para o avanço dos cursos de engenharia e das pesquisas 

relacionadas ao setor, com uma maior integração empresa-instituição de ensino, conforme já 

vem ocorrendo em diversos países. 

Destaca-se, ainda, que a globalização, fenômeno que vem ocorrendo de forma mais acentuada 

nos últimos anos, exige que o setor se mantenha competitivo e em consonância com as melhores 

práticas de produção e sustentabilidade, incluindo nesse aspecto a preocupação com a matriz 

energética necessária à produção e à minimização dos impactos ambientais do processo, sem 

prejuízo da busca pela melhor qualidade e preço dos produtos. 

Nesse panorama, Vital e Pinto (2009, p. 237) destacam que “a competitividade do aço brasileiro 

depende, entre outros fatores, da produção em escala e a baixos custos de ferro-gusa”. 

Yagi et al. (2006) relatam que, embora os altos-fornos não sejam mais uma “caixa preta”, no 

que se refere ao seu entendimento, trata-se ainda de um dos mais complexos processos no 

campo da metalurgia, mantendo-se tal complexidade elevada em função de novas tecnologias 

adotadas com vistas a melhores resultados. 

Considerando a importância da etapa de produção do ferro-gusa, para a cadeia produtiva, 

revela-se a necessidade dos estudos e da busca por ferramentas que possam otimizar ou auxiliar 

o controle do seu processo de obtenção, uma vez que a produção de baixo custo envolve, por 

exemplo, o controle do processo de produção e formas de se avaliar o impacto de mudanças na 

matéria-prima ou nas condições de operação, que irão influenciar diretamente nos resultados 

da produção e, consequentemente, nos custos envolvidos. 

Tais evoluções possibilitaram o crescimento dos níveis de produção de uma forma mais 

eficiente e sustentável, fator importante para um processo com alto custo fixo e concorrência 

acirrada e globalizada. Contudo, há necessidade de investimento e pesquisas sobre o assunto se 

mostram fundamentais para uma constante evolução do processo, em especial, aquelas oriundas 
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da disponibilização de novas tecnologias, possibilitando, em alguns casos, abordagens dos 

problemas sob novo enfoque. 

No campo tecnológico e de modelamentos, com o objetivo de melhorar as condições de 

produção, além de predizer os efeitos de alterações nos parâmetro de produção, diversos 

modelos foram propostos para simulação dos altos-fornos, havendo necessidade de algumas 

simplificações nas condições a serem consideradas, que variam dependendo do modelo 

proposto em função da complexidade do processo, caracterizando a importância de se buscar 

continuamente ferramentas cada vez mais precisas e eficazes para acompanhamento e previsão 

das condições de operação e produção. 

Destaca-se que a quantidade de variáveis a serem acompanhadas, podendo passar de 150, aliada 

as condições de operação de um alto-forno dificultam, quando não tornam impossível, a 

obtenção de determinados dados durante a operação e, em função dessa situação, os estudos de 

novos métodos para predizer tais dados tornaram-se o foco de estudos em diversas instituições 

e centros de pesquisa, em especial, as modelagens matemáticas do processo. 

A modelagem de um alto-forno é realizada em função das “n” variáveis relacionadas ao 

processo e seus respectivos comportamentos e/ou interações durante esse processo. Estudos 

como o de Zhang et al. (1999) apontam que no caso do alto-forno uma das dificuldades reside 

em descrever adequadamente as interações existentes, por exemplo, entre partícula-partícula e 

partícula-fluído. Além das dificuldades matemáticas na solução da questão, ainda se deve levar 

em conta a capacidade computacional disponível, a fim de viabilizar a utilização do software a 

ser desenvolvido para realização das simulações. 

No campo de simulação de processos complexos, a aplicação de soluções baseadas em redes 

neurais tem ganhado espaço em razão da sua versatilidade de aplicação e possibilidade de 

desenvolvimento e aumento da fidedignidade de respostas, conforme a rede neural recebe novos 

dados no processo de treinamento. Wuerges (2010, p. 164) destaca que “a capacidade de 

detecção de padrões apresentada pelas redes neurais artificiais, por exemplo, permite seu uso 

em aplicações tão díspares quanto diagnóstico de câncer de mama [...] e precificação de 

derivativos financeiros”. 

Nesse cenário, a possibilidade de desenvolvimento de um modelo baseado em um conjunto de 

redes neurais apresenta-se como alternativa interessante, sendo possível a sua utilização em 
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altos-fornos distintos, adequando-se apenas o banco de dados a ser adotado para o aprendizado 

da rede neural a ser utilizada. 

Atualmente, aplicações com utilização de redes neurais têm ganhando espaço em função das 

inúmeras possibilidades de uso com resultados positivos, sobretudo, nos problemas de maior 

complexidade, e apresenta como possibilidade o seu emprego como máquinas de comitê, que 

são constituídas da combinação do resultado de várias redes neurais atuando separadamente 

para modelamento do processo. 

Dessa forma, considerando a importância e complexidade de funcionamento do alto-forno, 

aliadas ao potencial alcançado pelas redes neurais em otimização de processos, espera-se que o 

desenvolvimento de um código fonte baseado em redes neurais artificiais no formato de 

máquina de comitê possibilite realizar, no acompanhamento da operação do alto-forno, a 

predição de resultados relativos ao consumo de combustível, teor de silício e enxofre. 

Por fim, cabe esclarecer, conforme apontado por Sampaio (2008), que o processo de produção 

em alto-forno se encontra em um estado avançado de recursos tecnológicos empregados para a 

otimização da produção, sendo que os desenvolvimentos realizados no processo representam 

incrementos nos resultados da ordem de 1%. Embora possa parecer pouco, tais incrementos são 

tarefas árduas e representam economias expressivas para as empresas, denotando a necessidade 

de estudos constantes sobre o tema. 

Ante o exposto na presente tese, desenvolveu-se o algoritmo/código para uma máquina de 

comitê, baseada em redes neurais artificiais, para a predição do consumo total de combustível, 

teor de silício e teor de enxofre para um alto-forno a coque, considerando que esse tipo de 

equipamento tem maior relevância e utilização na obtenção de ferro-gusa no processo de 

produção de aço. 

1.1 Organização do texto 

O presente trabalho foi divido em sete capítulos, a saber: 

 Capítulo 1, que se refere à Introdução do presente estudo; 

 Capítulo 2, no qual foram apresentados objetivo principal e objetivos específicos 

desta tese; 
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 Capítulo 3, que apresenta a revisão bibliográfica em que se discutiu o processo de 

obtenção de gusa desde sua evolução histórica até as características teóricas que 

subsidiam o processo, bem como a teoria relacionada às redes neurais artificias e 

máquinas de comitê; 

 Capítulo 4, em que foram apresentados o métodos e materiais utilizados; 

 Capítulo 5, que apresenta e discute os resultados obtidos; 

 Capítulo 6, no qual é apresentada a relevância do estudo e sugestão de trabalhos 

futuros; 

 Capítulo 7, que apresenta a conclusão do trabalho. 
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2 OBJETIVO 

Desenvolver uma máquina de comitê baseada em redes neurais artificiais, sendo o algoritmo 

codificado em Python durante a construção do modelo, para predição dos resultados do alto-

forno relativos do consumo total de combustível (fuel rate), teor de silício e enxofre, a fim de 

fornecer dados para auxiliar na tomada de decisão visando economia do processo, estabilidade 

operacional e qualidade durante à operação,, em função dos parâmetros de entrada fornecidos 

durante a operação ou em ambiente off-line (simulação fora de produção).  

2.1 Objetivos específicos 

Tem se ainda como objetivos específicos: 

a. desenvolver rede neural artificial para modelamento do consumo de combustível (fuel 

rate); 

b. desenvolver rede neural artificial para modelamento do teor de silício (Si); 

c. desenvolver rede neural artificial para modelamento do teor de enxofre (S); 

d. identificar as variáveis mais relevantes para parametrização da máquina de comitê. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 A origem do alto-forno 

O princípio de obtenção do ferro, a partir da ação de um agente redutor oriundo da queima de 

carbono, tem sido o mesmo há 4.000 anos. As principais evoluções estão relacionadas às 

características dos fornos utilizados, à eficiência de combustível e ao volume da produção 

(DANCY, 1977). 

O primeiro registro do processo de obtenção de ferro, a partir de minério, foi encontrado em 

uma tumba egípcia, datada de 1500 a.C., e registra um processo simples, em que o minério era 

aquecido por um combustível desconhecido e foles de pé eram acionados para intensificar a 

chama, processo semelhante ao mencionado anteriormente (WAKELUN e RICKETTS, 1999). 

Na África e Ásia, no início da Idade do Ferro, os métodos de obtenção de ferro também eram 

poucos e simples, semelhantes ao registrado no Egito Antigo, baseados na queima de carvão ou 

madeira na presença de minério para obtenção de ferro (SWANK, 2011). 

Em relação aos tipos de fornos utilizados, a principal dificuldade em realizar uma classificação 

por época é a ausência de vestígios ou, quando existentes, são apenas parte da base desses 

fornos. Registros escritos de determinadas regiões ou épocas também não existem. Contudo, 

em função de sua simplicidade, considera-se que o forno poço (bowl) seja um dos primeiros a 

serem utilizados em diferentes regiões (TYLECOTE, 1992). 

A Figura 1, a seguir, é uma reprodução do forno poço, observa-se que se trata de uma cavidade 

no solo ou na rocha, sendo o ar fornecido por meio de foles. Nesse tipo de forno, o minério e 

o carvão são misturados ou carregados em camadas e a temperatura máxima não excedia a 

1150 °C. 

  
(a) 

  
(b) 

Figura 1: Reprodução (a) do forno poço; (b) da operação (EVE, 2013). 
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O processo africano data de 600 a.C., sendo repassado de geração em geração, porém, nunca 

foi registrado em escritos ou pinturas. Contudo, as escavações na região de Lake Victoria, no 

noroeste da Tanzânia, associadas às histórias locais, resultaram no detalhamento do processo 

de obtenção de ferro através do forno africano de redução (WAKELUN e RICKETTS, 1999). 

O forno de redução africano era do tipo shaft-bowl, representado pela Figura 2, e consistia em 

um poço com profundidade entre 50cm e 60cm, do qual se erguia um cone de 140cm, seu 

interior era preenchido com minério e carvão e ar era soprado por foles para manter a combustão 

do carvão. O processo durava aproximadamente 12 horas, sendo que, ao final, o forno era 

demolido para retirada do ferro esponja e da escória (SCHMIDT e AVERY, 1978). 

 

Figura 2: Forno Africano (SCHMIDT E AVERY, 1978). 

O processo de obtenção de ferro continuaria sem maiores alterações até o século VIII, quando 

uma pequena forjaria nas montanhas da Catalunha, no nordeste da Espanha, apresentou uma 

das primeiras evoluções significativas para o processo, a forja catalã (WAKELUN e 

RICKETTS, 1999). 

Inicialmente, a forja catalã, conforme apresentado na Figura 3, era constituída de um copo de 

pedra chamado de lareira com cerca de 91cm de altura e 76cm de diâmetro. A uma curta 

distância, acima da frente da base, havia uma pequena abertura que permitia que um bico, 

conhecido como ventaneira, fosse instalado. O bico estava conectado a um fole para fornecer 

ar. O interior era preenchido até o nível da ventaneira com carvão. Em seguida, o minério de 

ferro era colocado acima da ventaneira e mais carvão era adicionado sobre o minério. A forja 
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catalã produzia até 160kg de ferro em cinco horas, enquanto as tecnologias anteriores 

produziam apenas 23kg no mesmo período (SASS, 1998). 

 

Figura 3: Forja Catalã (HABASHI, 2009). 

Posteriormente, a forja catalã passou por melhorias, de modo a aumentar suas dimensões e, 

consequentemente, a produção, conforme Figura 4. O sopro de ar foi incrementado com uma 

trompa d’água, o que também possibilitou aumento da produção (SPRING, 1977). 

 

(a)                                                           (b) 

Figura 4: a) trompa para aumento do sopro de ar (WAKELUN e RICKETTS, 1999); 
b) forja catalã com sopro por trompa de água (LISLE, 2012). 
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A forja catalã foi muito ativa na produção de ferro, em especial, nos séculos XVII e XVIII. 

Enquanto isso, desde o século XIV ou mesmo antes, vários outros processos encontravam-se 

em desenvolvimento na Europa. No século XV, na Áustria e Alemanha, foram desenvolvidos 

os primeiros stückeofen, representado na Figura 5, também denominados de wolf furnace, com 

produção aproximada de 350kg por corrida, o que necessitava, por exemplo, de maiores 

quantidades de minério para alimentação do forno, resultando na adoção de dispositivos 

mecânicos para todas as etapas do processo, desde a extração de minério, sopro de ar, etc. 

(TOMÀS, 2000; SASS, 1998). 

 

Figura 5: Stückofen (SPRING, 1977). 

Na Inglaterra, os bloomaries foram modelados após o stückofen e, de fato, o inglês high 

bloomary era, provavelmente, a contrapartida inglesa exata do stückofen (SWANK, 2012). 

Os fornos foram continuamente aprimorados, em especial, a elevação de sua altura, o que foi 

viabilizada pelo aumento da pressão de sopro através da utilização de foles hidráulicos. Tais 

evoluções originaram os fornos blasofen e stückofen, o precursor do alto-forno, blauofen e 

finalmente o flussofen, considerado como o primeiro alto-forno (FORBES, 1950; FORBES, 

1971; NOLDIN JR., 2002). 
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Em 1680, foi construído o alto-forno em Forest of Dean, Inglaterra, que contava com uma altura 

de aproximadamente 9m e operava com carvão vegetal, sendo que o termo “pig iron” originou-

se desse forno, uma vez que o gusa era arrefecido quando corria sobre o chão de areia, por uma 

série de canais, o que se assemelhava à amamentação de porquinhos, resultando no nome de 

“pig iron” (BEINHAKER, 1994). 

No século XVII, a disponibilidade de carvão começou a ser um problema, o desmatamento 

ocorria de forma mais acentuada e as impurezas do carvão mineral, em especial o enxofre, 

inviabilizavam a sua utilização. Contudo, em 1709, com o inglês Abraham Darby, surgiria o 

maior avanço na produção de ferro, desde a introdução do alto-forno, a utilização de coque 

como combustível (MCNEIL, 2002). 

Darby não patenteou o processo de obtenção e utilização do coque, porém, também não 

divulgou ou publicou o seu uso, sendo que, em 1788, já havia mais altos-fornos operando a 

coque do que a carvão vegetal na Inglaterra. No início do século XIX, praticamente todos os 

fornos operavam a coque (MCNEIL, 2002). 

Outro fator importante para a operação dos fornos estava relacionado ao sopro de ar, sendo o 

mecanismo predominante a roda d’água, porém, as condições climáticas de várias regiões, com 

períodos de congelamento d’água, no inverno, ou sua seca, no verão, impactavam 

negativamente na produção. 

Tal problema seria resolvido em 1780, com a invenção das máquinas a vapor, por James Watt, 

o que possibilitaria a sua utilização para acionamento dos foles de sopro de ar, melhorando a 

estabilidade de operação dos fornos. Nova evolução significativa do sistema de sopro, por 

acionamento a turbo, iria ocorrer somente em 1910 (NOLDIN JR., 2002; MCNEIL, 2002). 

O aumento da produçào também se dava pelo aumento contínuo das dimensões dos altos-

fornos, e, em 1815, a altura média dos altos-fornos variava entre 9m e 15m; em 1827, variava 

entre 13m e 15m e, além do aumento na altura, variações de forma e estrutura eram verificadas 

em diversas regiões (BIRCH, 2005). 

As dimensaões dos alto-fornos continuriam a aumentar nas décadas seguintes, possibilitando 

maior produção a um menor custo. A Figura 6 apresenta as variações de dimensão no período 

de 1830 a 2004. 
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Figura 6: Evolução das dimensões do alto-forno (SMIL, 2016). 

Em relação às evoluções operacionais, a adoção de ar aquecido em 1828 foi fator preponderante 

para a operação do alto-forno de forma estável e para a redução do consumo de combustível 

(PEACEY e DAVENPORT, 1979). 

Em 1856 Henry Bessemer patenteou o processo Bessemer que permitiu a produção 

efetivamente de aço a partir do refino do gusa por meio da oxidação da impurezas pelo sopro 

de oxigênio, o processo Bessemer possibilitou a redução dos custos de produção do aço, 

viabilizando o aumento de sua aplicação em diversos segmentos (SMALES, 2014). 

Em Cleveland, 1857, Edward Cowper e Thomas Withwell desenvolveram metodologia para 

aproveitar o calor dos gases de saída do alto-forno para aquecer o ar de sopro em temperaturas 

bem supeirores as que se tinha nos mecanismos em uso à epoca, sistema que ficou conhecido 

como Cowpers, possibilitando uma maior redução do consumo de combustivel (BIRCH, 2005). 
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Durante as décadas sequintes várias evoluções foram implementadas no sistema de produção 

dos altos-fornos, dentre os quais podemos citar o sistema de limpeza de gases (1880), a difusão 

de técnicas para proteção do interior do forno (1880), refratários de alta qualidade (1917) e o 

enriquecimento do sopro com oxigênio (1951) (NOLDIN JR., 2002; ARAÚJO, 1997). 

Em 1944 foi registrada a primeira patente para a utilização de injeção de finos no alto-forno, 

porém a aplicação de tal técncia teve como gatinho a crise de petróleo no final dos anos 70, que 

impulsionou sua implementação como alternativa para economia de combustível utilizado 

(BENNETT, 2004). 

A partir da década 60 houve a intensificação dos estudos na busca de melhor compreensão do 

processo que ocorre no interior do alto-forno, inclusive com o “congelamento em ação” e a 

dissecação de altos-fornos em final de operação, realizados pelos japoneses já na década de 70, 

o que possibilitou avanços significativos na compreensão das etapas do processo de obtenção 

do ferro-gusa (DONG et al. 2009). 

Geerd et al. (2009) destacam que as operações de dissecação permitiram avaliar o conteúdo do 

alto-forno em dado momento, verificando que o coque e minério permaneciam disposto em 

camadas, além de evidenciar as distintas zonas existentes durante o processo de obtenção do 

ferro-gusa. A Figura 7 ilustra o interior dos altos-fornos de Kakogawa I e Tsurumi dissecados 

após o seu “congelamento em ação”. 

 
Figura 7: Altos-fornos congelados e dissecados de Kakogawa 1 e Tsurumi 

(GEER et al., 2009). 
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O século XX também foi marcado pelo crescimento do investimento das indústrias em  

tecnologias voltadas para a redução do impacto no meio ambiente, melhoria nas condições de 

trabalho e segurança dos empregados, otimização na utilização de insumos/matérias-primas, 

além do crescimento de estudos na área de simulação e modelagem, a fim de aprimorar a 

operação, estabilidade e controle do processo. 

A busca por um processo estável e eficiente continua nos dias atuais, marcado fortemente pela 

Industria 4.0 em que a ciência de dados assume papel importante para tratar grandes volumes 

de informação, de forma, a obter informações úteis de previsão e otimização dos processos, o 

que reforça o alinhamento do presente trabalho as necessidades atuais de aprendizado e 

mercado. 

3.2 Alto-forno 

Assim, após séculos de evolução do processo de obtenção de ferro gusa, o alto-forno firmou-se 

como equipamento dominante na redução do minério de ferro, sendo objeto de diversos estudo 

em função da sua importância no referido processo.  

Sob a ótica técnica, o alto-forno pode ser definido como um reator multiface a contracorrente 

que reduz óxido de ferro a ferro, em um complexo processo de fenômeno de transporte e reações 

químicas, no qual as matérias-primas são carregadas pelo topo e a escória e o gusa são retirados 

no fundo (ZHOU, 2012; HAAPAKANGAS, 2016). 

Em síntese, Zhou (2012) descreve o processo no alto-forno da seguinte forma:  

os materiais portadores de ferro, fundentes e o coque são carregados em 
camadas alternadas no topo do forno. O ar e combustível (gás, óleo ou carvão 
pulverizado) pré-aquecidos são soprados na parte inferior do forno através das 
ventaneiras, formando uma cavidade chamada de raceway em que o 
combustível injetado e parte do coque que desce do topo do forno são 
queimados e gaseificados. O ar quente queima o carvão pulverizado e o coque 
elevando a temperatura para mais de 2.000°C, o que gera monóxido de 
carbono (CO) para reduzir o minério de ferro a ferro. O minério é aquecido e 
reduzido ao longo do alto-forno e funde a cerca de 1.500°C. Em seguida, 
separa-se o gusa e escória que acumula-se no fundo do forno (Zhou, 2012, p.3, 
tradução nossa) 

No que se refere as matérias primas, estas estão presentes ao longo do processo sob a forma de 

sólido, liquido e gás, sendo as principais o minério, pelotas, sínter, coque, fundentes, oxigênio 

e finos de carvão, havendo variações a depender das características de operação do alto-forno, 



 15 

como por exemplo o uso de carvão vegetal em substituição ao coque e uso de sucata como carga 

metálica.  

Sob o ponto de vista estrutural, o alto-forno pode ser dividido em cadinho (hearth), rampa 

(bosh), ventre (belly), cuba (shaft), goela, conforme representado na Figura 8a. 

Contudo, a divisão das zonas químicas representa maior importância nos estudos desenvolvidos 

para o processo de obtenção de gusa, em função das reações ocorridas em cada região e seu 

impacto na produção (MAHI e NASSARALLA, 2016). 

Sob esse aspecto, o alto-forno pode ser dividido em: i) zona granular (stack zone); ii) zona 

coesiva ou zona de amolecimento e fusão (cohesive zone); iii) zona de gotejamento (active coke 

zone); iv) zona de combustão (raceway); v) cadinho (hearth). 

A divisão por zonas químicas pode ser mais bem descrita a partir a dissecação dos altos-fornos, 

em especial, os realizados no Japão e Rússia. A Figura 8b apresenta um desenho esquemático 

do alto-forno com a representação das respectivas zonas. 

 

(a)                                                             (b) 

Figura 8: a) Divisão geométrica (PEACY e DAVENPORT, 1979); b) Zonas químicas 
(WRIGHT, ZULLI, BIERBRAUER, & PANJKOVIC, 2003). 
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3.2.1 Zona Granular 

A zona granular é caracterizada pela distribuição estratificada da carga na forma de grãos e pelo 

início da redução da hematita, em função da presença de gás rico em CO. Na região do topo 

ocorre a remoção da umidade, antes de qualquer reação química (PALOMARES YALLICO, 

2011). 

A redução de hematita (Fe2O3) para magnetita (Fe3O4) ocorre em temperaturas até 600 °C, 

conforme reações (3.1) e (3.2). A redução da magnetita, reações (3.3) e (3.4), e calcinação do 

calcário, reação (3.5), ocorrem a temperaturas de 900ºC. Em temperaturas a partir de 950ºC 

ocorre a redução da wustita, reação (3.6) (HAAPAKANGAS, 2016 e PALOMARES 

YALLICO, 2011) 

3Fe2O3 + CO → 2Fe3O4 + CO2  (3.1) 

3Fe2O3 + H2 → 2Fe3O4 + H2O  (3.2) 

Fe3O4 + CO → 3FeO + CO  (3.3) 

Fe3O4 + H2 → 3FeO + H2O  (3.4) 

CaCO3 → CaO + CO2  (3.5) 

FeO + CO → Fe + CO2  (3.6) 

3.2.2 Zona Coesiva 

A zona coesiva é aquela na qual se verifica o amolecimento e fusão da carga metálica e de parte 

da escória e, por isso, também é conhecida como zona de amolecimento e fusão. Em seu limite 

superior a zona de amolecimento e fusão é delimitada por uma superfície solidus e na sua parte 

inferior por uma superfície liquidus, ambas isotermas no processo. O coque (ou carvão vegetal) 

presente nesta região continua no estado sólido, formando as janelas de coque, possibilitando a 

passagem de gás pelo forno, embora ocorra grande diminuição da permeabilidade, conforme 

apresentado na Figura 9.  
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Figura 9: Janelas de coque (coke splits) (PIMENTEL e MUIGUEZ, 2007). 

O formato das janelas de coque depende da distribuição de minério e coque ao longo do 

diâmetro do forno e, consequentemente, influência o perfil do fluxo gasoso (PALOMARES 

YALLICO, 2011). 

Os formatos da zona coesiva também indicam características da operação do alto-forno. No 

caso A da Figura 10 o formato de “u invertido” indica marcha central, perda térmica elevada 

na parede do forno, alto consumo de combustível e alta produtividade. No caso B, tem-se a 

forma de “v invertido”, indicando marcha central, perda térmica nas paredes baixa, alta 

produtividade com menor consumo de combustível. No caso C, a forma de “w” indica marcha 

periférica, com perdas térmicas médias nas paredes, baixo consumo de combustível e baixa 

produtividade (QUINTANILLA, 2012). 

 

Figura 10: Formato da zona de amolecimento e fusão (ARAÚJO, 1997). 
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Nesta zona há formação de Fe por meio da redução exotérmica de FeO com CO (reação 3.7), 

além de ocorrer a reação de gaseificação endotérmica do coque com CO2 (reação 3.8), 

conhecida como solution loss ou Reação de Boudouard, criando a denominada zona de reserva 

térmica, na qual tanto a temperatura quanto a composição do gás permanecem razoavelmente 

estáveis (HAAPAKANGAS, 2016) 

FeO + CO → Fe + CO2 H0
298 = - 15,69 kJ/mol (3.7) 

CO2 + C → 2CO H0
298 = +172,49 kJ/mol (3.8) 

Na zona de amolecimento e fusão é iniciada a formação da escória, conforme reações abaixo 

(VIEIRA, 2012).   

SiO2 + 2FeO → 2FeO.SiO2  (3.9) 

Al2O3 + FeO → FeO.Al2O3  (3.10) 

SiO2 + MnO → MnO.SiO2  (3.11) 

SiO2 + 2CaO → 2CaO.SiO2 (3.12) 

3.2.3 Zona de Gotejamento 

É na zona de gotejamento que o gusa e a escória líquida escoam através do homem morto até o 

cadinho. O homem morto ou zona de coque inativo localiza-se no centro do forno e é 

constituído de uma pilha de coque (ou carvão vegetal), que não se desloca em direção as 

ventaneiras.  O coque que se desloca em direção a ventaneira e, consequentemente, consumido 

na raceway é denominado de coque ativo ou zona de coque ativo (QUINTANILLA, 2012). 

Na zona de gotejamento há a incorporação de elementos não ferrosos ao gusa, o processo de 

formação da escória tem continuidade, em especial, com dissolução do CaO, que contribui para 

a dessulfuração do gusa, e há a diminuição do teor de FeO na escória. As seguintes reações 

ocorrem:  

FeO + CO → Fe + CO2  (3.13) 

CO2 + C → 2CO (3.14) 



 19 

P2O5 + 5CO → 2P + 5CO2 (3.15) 

P2O5 + 5C → 2P + 5CO  (3.16) 

SiO2 + 2C → Si + 2CO (3.17) 

FeS + CaO + C → CaS + CO + Fe (3.18) 

FeS + MnO + C → MnS + Fe + CO (3.19) 

MnS + CaO + C → Mn + CaS + CO (3.20) 

3.2.4 Zona de Combustão 

A zona de combustão (raceway) consiste na região de injeção do ar pré-aquecido, pelas 

ventaneiras, que irá produzir a reação de combustão ao entrar em contato com o coque. A 

combustão de coque e de combustíveis injetáveis ocorre na frente das ventaneiras, das quais 

sopra-se, em velocidades de 180 a 280 m/s, ar enriquecido com oxigênio a aproximadamente 

1200°C. As temperaturas na área de combustão superam 2000°C e a alta energia cinética do 

sopro de ar cria uma cavidade na frente de cada ventaneira, conforme representado na Figura 

11. Atrás da zona de combustão existe uma zona compacta, chamada ninho de pássaro, que 

contém coque de tamanho pequeno, carvão, fuligem e líquidos não queimados 

(HAAPAKANGAS, 2016 e QUINTANILLA, 2012). 

  

Figura 11: Zona de combustão, vista frontal e superior (GEERDES et al., 2015). 

As principais reações na zona de combustão são: 

C + O2  CO2 (3.21) 

CO2 + C  2CO (3.22) 

2C + O2  2CO (3.23) 
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Após a combustão, o CO2 formado é reduzido a CO na zona de coque ativo, o que reduz 

rapidamente a temperatura do gás, uma vez que, segundo Assis (2014), a zona de combustão 

tem excesso de carbono e o CO2 sendo instável na sua presença em temperaturas superiores a 

1000ºC, reage com C para formação de CO, nos termos da reação 3.22 (Solution Loss ou reação 

de Boudouard).  

Observa-se, ainda, a ocorrência da reação (3.24) que, em função do seu caráter endotérmico, 

tem um efeito de diminuição (refrigerante) na temperatura de chama.  

C + H2O  CO + H2 H0
298 = +126,44 kJ/mol (3.24) 

3.2.5 Cadinho 

O cadinho localiza-se na região inferior do alto-forno, onde ocorre o acúmulo de ferro-gusa e 

escória a serem vazados. A escória e o gusa no cadinho são separados em função das diferenças 

significativas na densidade (1,5 a 2,4 t/m3 da escória e de 6,8 a 7,2 t/m3 do gusa). O gusa é 

vazado a aproximadamente 1500 °C e escória a 1550 °C.  (QUINTANILLA, 2012 e 

PALOMARES YALLICO, 2011). 

Leva aproximadamente de 5 a 6 horas para que o material carregado atinja o nível das 

ventaneiras e de 5 a 10 segundos para que o gás atinja a parte superior do alto-forno, no entanto, 

ambos dependem do tamanho do forno e das condições do processo (HAAPAKANGAS, 2016). 

3.2.6 Estado Térmico do Alto-Forno 

No que tange ao processo químico, as diferentes regiões do alto-forno também podem ser 

classificadas em três zonas, a saber: i) zona superior de trocas químicas; ii) zona intermediária 

de trocas químicas, também denominada por zona de reserva química e iii) zona inferior de 

trocas químicas. 

A Zona Superior de Trocas Químicas é caracterizada pela redução dos óxidos de ferro (hematita 

– Fe2O3 e magnetita – Fe3O4) a wustita (Fe0,95O) na presença de monóxido de carbono. 

A Zona Intermediária de Trocas Químicas ou Zona de Reserva Química é aquela na qual o 

óxido de ferro se apresenta no estado de wustita e a composição do gás depende do equilíbrio 

ferro-wustita. 
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A Zona Inferior de Trocas Químicas é caracterizada por ser a região do alto-forno em que se dá 

a redução da wustita a ferro e a regeneração do CO pela reação de “solution loss” ou reação de 

Boudouard, conforme reação 3.25: 

CO2 + C → 2CO H0
298 = +172,49 kJ/mol (3.25) 

A Figura 12, apresenta o diagrama de equilíbrio da reação de Boudouard, assim verifica-se que 

o aumento da temperatura desloca a reação para a direita favorecendo a formação de CO.  

 

Figura 12: diagrama de equilíbrio da reação de Boudouard (SAIZ, 2015). 

Assim, a partir da temperatura crítica para que ocorra a reação de Boudouard é possível dividir 

o alto-forno em duas zonas, sendo a diferença entre elas o fato de a reação ocorrer ou não, 

reforçando sua importância para o processo. 

A referida classificação divide o alto-forno em zona de preparação, composta pelas zonas 

superior e intermediária de trocas químicas, e zona de elaboração, constituída pela zona inferior 

de trocas químicas, conforme apresentado na Figura 13. 
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Figura 13: Representação das zonas de preparação e elaboração (CASTRO, 2002). 

Nesse sentido, a zona de preparação é caraterizada como a região em que não há consumo de 

carbono, uma vez que a temperatura nessa região é inferior àquela necessária para que ocorra a 

reação de Boudouard (solution loss) e, dessa forma, a carga é seca, pré-aquecida e reduzida 

somente em função dos gases ascendentes. 

A zona de elaboração é caracterizada pela reação do carbono com dióxido de carbono gerando 

monóxido de carbono (reação Boudouard), sendo que tal reação é endotérmica e tem elevada 

energia de ativação e, por isso, ocorre somente em temperaturas superiores a 950ºC, para altos-

fornos à coque. 

A Figura 14 apresenta o diagrama de Chaudron (sistema Fe-C-O), que indica os limites de 

ocorrência dos óxidos de ferro e do ferro metálico, em função da temperatura e do potencial 

redutor do ambiente gasoso, e o diagrama Boudouard (sistema C-O), que indica as condições 

para formação de CO ou CO2 também em função da temperatura e da porcentagem dos referidos 

gases no ambiente. Assim, com base na Figura 14, é possível determinar as condições 
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necessárias para redução dos óxidos de ferro a ferro metálico, em relação a temperatura e 

mistura gasosa (CO/CO2). 

 

Figura 14: Diagrama de Chaudron (sistema Fe-C-O) e de Boudouard (sistema C-O) 
(SAIZ, 2015). 

Cabe ressaltar que em relação a pressão, observando-se a equação da reação, tem-se que para 

cada mol de CO2 dois mols de CO são produzidos e, consequentemente, o volume de gás no 

sistema aumenta, e, consequentemente, a pressão. O aumento da pressão para um sistema em 

equilíbrio irá deslocar a reação para esquerda, com a formação de CO2 ou a temperatura 
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aumentaria para manter a relação de CO/CO2 em pressões maiores. Assim, o aumento da 

pressão desloca a curva de equilíbrio para a direita, conforme Figura 15.  

Figura 15: Alteração do equilíbrio da reação de Boudouard em 

função da variação de pressão (NOLDIN JR., 2007). 

Ante o exposto, destaca-se a importância de se conhecer a temperatura crítica, influenciada 

dentre outros fatores pela pressão do sistema, a fim de se transferir a maior quantidade possível 

de oxigênio da carga para os gases antes do carbono ser consumido, resultando em uma 

produção a menor custo (NOLDIN JR., 2007). 

3.2.7 Parâmetros operacionais 

Existem maneiras distintas de avaliar a eficiência ou performance de um alto-forno, dentre as 

quais pode-se citar: i) fator ômega; ii) eficiência de combustível (fuel efficiency); iii) consumo 

de combustível (kg de combustível/tonelada de gusa), os quais serão discutidos a seguir. 

Salienta-se que a eficiência de um alto-forno é mais uma forma de acompanhar a operação, 

avaliando sua estabilidade operacional ao longo do tempo e variações de desempenho podem 

indicar a necessidade de intervenção e adoção de contramedidas, a fim de garantir uma melhor 

performance e/ou otimização dos custos. 
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Fator Ômega 

A partir da divisão do alto-forno em zona de preparação e elaboração foi estabelecido, como 

parâmetro para definição de eficiência do alto-forno, o fator ômega (), que indica a condição 

de redução da carga metálica na zona de preparação, calculado pela equação (3.25): 

 = (O/Fe)zona de elaboração – (O/Fe)equilíbrio           (3.25) 

 = (O/Fe)zona de elaboração – 1,05           (3.26) 

onde: 
 = fator ômega; 
(O/Fe)zona de elaboração = razão entre átomos de oxigênio e ferro da carga metálica na zona de 

elaboração. 

Considerando as condições de contorno: i) em que todo Fe2O3 é reduzido a FeO1,05 e ii) em que 

não há redução de Fe2O3 em FeO1,05, tem se, respectivamente, que: 

 = (O/Fe) – 1,05 = (1,05/1) – 1,05 = 0 (3.27) 

 = (O/Fe) –1,05 = (3/2) – 1,05 = 0,45 (3.28) 

Assim, o fator ômega, teoricamente, varia de 0 (melhor eficiência) a 0,45 (pior eficiência) e, 

dessa forma, quanto menor for o fator ômega menor será o consumo de carbono no alto-forno, 

uma vez que indica maior eficiência de redução na zona de preparação, ou seja, sem consumo 

de coque. 

Por outro lado, um maior valor do fator ômega indica que será necessário mais carbono (coque) 

para redução da carga metálica na zona de elaboração, uma vez que tal condição indica maior 

proporção de Fe2O3 nessa região e, portanto, conforme Shen et al. (2015), o fator ômega indica 

o consumo de carbono (coque) no alto-forno, bem como a condição de redução da carga 

metálica na zona de preparação. 

Eficiência de combustível 

A eficiência do alto-forno pode ser calculada em função dos valores de H2 e CO utilizados na 

redução da carga metálica, e as porcentagens de composição do gás de topo em relação a H2, 

H2O, CO2 e CO, nos termos da equação 3.29: 
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𝜂 =
𝐶𝑂 + 𝐻 𝑂

(𝐶𝑂 + 𝐻 + 𝐻 𝑂 + 𝐶𝑂 )
 (3.29) 

Entretanto, usualmente utiliza-se de forma resumida, com base na quantidade de CO utilizada 

na redução da carga metálica e a composição do gás de topo em relação a CO2 e CO para 

mensurar a eficiência de combustível, conforme equação 3.30: (GEERDES et al., 2015) 

𝜂 =
𝐶𝑂

(𝐶𝑂 + 𝐶𝑂 )
 (3.30) 

Assim, quanto menor a porcentagem de CO no gás de topo, melhor será a eficiência do alto-

forno e, consequentemente, menor será o consumo de carbono. De acordo com Yang et al. 

(2014) altos-fornos modernos  atinge valores próximos de 50%.  

Consumo de combustível 

O alto-forno é o equipamento responsável pelo maior consumo combustível na rota de produção 

do aço, sendo o coque a matéria-prima mais cara utilizada nesta etapa do processo e, portanto, 

principal custo no processo de produção do gusa. Soma-se a esse cenário a dificuldade em se 

manter a qualidade do combustível, em função da diminuição das reservas mundiais de primeira 

qualidade, e a necessidade de se ter um processo eficiente, resultando em estudos recorrentes 

de técnicas para diminuição do uso de coque (HAAPAKANGAS, 2016). 

Nessa perspectiva, melhorias operacionais visando a diminuição da taxa de coque é uma 

prioridade que perpassa por toda a história do alto-forno, o que permitiu avanços consideráveis 

ao longo das últimas décadas. Cita-se, por exemplo, que os altos-fornos alemães diminuíram a 

taxa de coque de 800 kg/tgusa na década de 1960 para menos de 470 kg/tgusa ao final da década 

de 90, conforme apresentado na Figura 16 (PETERS e SCHMOELE, 2012; BABICH e SENK, 

2013). 

A substituição parcial do coque por outros combustíveis tem sido, nas duas últimas décadas, a 

principal forma de economia de coque. Combustíveis auxiliares de menor valor agregado como 

gases naturais, óleo, carvão pulverizado e ocasionalmente gases de coqueria são injetados 

através das ventaneiras e contribuíram para diminuição da utilização da taxa de coque para 348 

kg/tgusa, conforme apresentado na Figura 16, nos altos-fornos europeus (BABICH e SENK, 

2013; BALTAZAR et al., 2006; BABICH et al., 2002; SUNAVALA, 2000). 



 27 

 

Figura 16: Redução da taxa de uso de coque em função de melhorias operacionais e utilização 
de combustíveis alternativos (PETERS e SCHMOELE, 2012). 

Dessa forma, a maioria dos altos-fornos são equipados com sistema de injeção de finos e de 

acordo com as características do alto-forno e dos equipamentos utilizados os limites de injeção 

de finos variam, sendo os valores típicos entre 150kg/tgusa a 220kg/tgusa (WEISER, BRAUNE 

e MATTHES, 2015; BABICH et al., 2002). 

A limitação da injeção de finos decorre de vários fatores, sendo os principais o seu efeito 

endotérmico na raceway, e o papel do coque como suporte a coluna de matérias-primas e único 

material que se mantem no estado sólido durante todo o processo, possibilitando a manutenção 

da permeabilidade dos gases durante o processo de redução. Assim, quanto mais baixa a taxa 

de coque, mais difícil manter a permeabilidade do gás na zona coesiva e na parte inferior do 

forno (BABICH et al., 2002). 

Nesse sentido, Weiser et al. (2015) ressaltam que a otimização da taxa de injeção de finos não 

pode ser realizada simplesmente aumentando a quantidade de carvão pulverizado a ser injetado, 

pois isso pode levar à sobrecarga das ventaneiras e problemas operacionais significativos. 

O cenário exposto reforça a importância dos estudos constantes para substituir parcialmente o 

coque por combustíveis auxiliares injetados, como carvão, petróleo ou gás natural e, mais 

recentemente, biomassa, a exemplo das pesquisas de Assis (2014) e Silva (2016), além de 

modelos que permitam o acompanhamento e predição de fatores que permitam a otimização do 

consumo de combustível. 
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3.2.8 Teor de silício no gusa 

O teor de silício no gusa é importante parâmetro de qualidade a ser monitorado, uma vez que 

funciona como indicador do estado térmico do alto-forno, sendo que sua diminuição aponta 

para o resfriamento do alto-forno, o que requer contramedidas de forma a evitar problemas 

sérios na operação, por outro lado, o aumento do teor de silício no gusa indica geração excessiva 

de calor e, consequentemente, desperdício de coque (SAXÉN e PETTERSSON, 2007; XU et 

al., 2015). 

Como o silício do processo é oriundo das matérias-primas, em especial, a cinza de coque e a 

ganga da carga metálica, utilizar matérias-primas com pouca variação de composição é uma 

das formas de controlar os teores obtidos na produção, mantendo-o tão constante quanto 

possível em relação ao seu nível ótimo, que é aquele planejado para minimizar o custo de refino 

no convertedor. Destaca-se, ainda, que o excesso de silício no gusa requer maior quantidade de 

CaO na aciaria para realizar o refino, gerando maior volume de escória e custo 

(GUSTAVSSON, 2004; DOGAN e DERIN, 2018). 

Assim, modelos de predição de teor de silício são uteis como ferramentas de auxílio a operação 

possibilitando trabalhar com margens de segurança menores, a fim de otimizar o consumo de 

combustível e melhorar a eficiência do processo de produção de aço (SAXÉN e PETTERSSON, 

2007). 

No que tange ao mecanismo de incorporação de silício ao gusa, esse ocorre por duas rotas. A 

primeira, inicia-se com a formação de SiO(g), oriundo do silício das cinzas de coque, na 

raceway, em função das altas temperaturas daquela região, conforme reação 3.31 e Figura 17a. 

O SiO(g) formado ascende para o ventre e é dissolvido na escória como SiO2 ou no gusa como 

Si, conforme exemplificado na Figura 17b (SHEEL e DEO, 1999). 

SiO2(cinza de coque) + C  SiO(g) + CO(g) (3.31) 

Outra possibilidade é a redução do SiO, pelo carbono dissolvido no gusa, ao atravessar as gotas 

de gusa (liquid iron droplets), conforme reação 3.32. Existe, ainda, a possiblidade da reoxidação 

do Si do gusa, quando o gusa atravessa o FeO contido nas gotas de escória (slag droplets), nos 

termos da reação 3.33 (GHOSH e CHATTERJEE, 2008). 

SiO(g) + C(gusa)  Si(gusa) + CO(g) (3.32) 
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Si(Fe) + 2FeO(escória)  SiO2(escória) + Fe (3.33) 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 17: (a) Representação esquemática do mecanismos de incorporação de silício no gusa 
(YANG, RAIPALA E HOLAPPA, 2013); (b) Incorporação de silício proveniente do SiO 

formado na raceway ao gusa na forma de Si e na escória como SiO2 (GHOSH e 
CHATTERJEE, 2008). 

A segunda rota consiste na redução de SiO2 da escória por meio do carbono dissolvido no gusa, 

nos termos da equação 3.34 (OMORI, 1987): 

SiO2(escória) +2C(gusa)  Si(gusa) + 2CO(g) (3.34) 

Segundo Gustavsson (2004) e Kundu et al. (2004) os principais parâmetros que afetam a taxa 

de gaseificação do SiO e redução do SiO para dissolução do silício e, portanto, o teor de silício 

do gusa, são: 

Gaseificação do SiO Redução do SiO 

Um alto valor de RAFT (Raceway Adiabatic 

Flame Temperature) gera maior quantidade 

Composição da escória: maior basicidade 

da escória (menor atividade de SiO2) 
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de SiO, porém valores baixos de RAFT 

diminuem a temperatura do gusa 

aumenta a taxa de oxidação do SiO para SiO2, 

porém se a basicidade é muito alta a 

viscosidade da escória irá aumentar e a taxa 

de oxidação do SiO irá diminuir; 

O aumento da pressão total de gás diminui a 

taxa de formação de SiO(g) 

HFR (Heat Flow Ratio): o aumento da HFR 

diminui a posição da zona coesiva; 

Molhabilidade entre coque e escória, sendo 

que a diminuição da molhabilidade reduz a 

taxa da reação: 

SiO2 + C(coque)  SiO  + CO 

Menor altura da zona coesiva resulta em 

tempos menores de reação e menor teor de 

silício; 

 

Por fim, verifica-se que o silício carregado no processo é descarregado no gusa e na escória, e, 

dessa forma, a partir da basicidade binária (CaO/SiO2), por meio do cálculo do balanço de massa 

é possível determinar o teor do silício no gusa, reforçando a importância do controle das 

condições que afetam a basicidade da escória na qualidade do gusa produzido.  

3.2.9 Teor de enxofre no gusa  

A maior parte do enxofre no processo de obtenção do gusa é oriundo do coque e demais 

combustíveis, representando valores da ordem de 80% a 90% do total de enxofre carregado no 

alto-forno, o restante é oriundo do minério e dos fluxantes utilizados no processo. Combustíveis 

injetados pelas ventaneiras, como óleo e finos de carvão, também são fonte de enxofre para o 

sistema.  (KUNDU et al., 2004; GHOSH e CHATTERJEE, 2008; SCHRAMA et al., 2017). 

No coque o enxofre apresenta-se tipicamente na forma de compostos orgânicos, formando 

sulfatos e sulfetos durante a queima, enquanto aquele presente no minério ocorre na forma de 

sulfatos (CaSO4, por exemplo) e sulfetos (FeS ou FeS2). 

De forma geral, o enxofre pode ser dissolvido na escória, no gusa na forma de FeS ou S, através 

de uma ou mais das reações 3.35 a 3.43, e uma pequena quantidade, aproximadamente 3% do 

enxofre total, compõe o gás de topo, na forma de SO2 e H2S (GHOSH e CHATTERJEE, 2008). 
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A transformação dos sulfetos da carga em sulfeto no gusa ocorre pela dissolução direta do FeS 

da carga no gusa, conforme equação 3.35, ou pela redução de SO2 a S2, seguida da sulfetização 

do Fe a FeS, conforme equações 3.36 a 3.38: (YANG, RAIPALA e HOLAPPA, 2013). 

FeScarga → FeSgusa
 (3.35) 

FeS + 10Fe2O3 → 7Fe3O4 + SO2(g) (3.36) 

SO2(g) + 2C → 1/2S2g + 2COg (3.37) 

Fegusa +1/2S2g → FeSgusa (3.38) 

As transformações de sulfatos ocorrem na presença de carbono e Fe ou FeO ou, ainda, na 

presença de SiO gasoso, conforme equações 3.39 a 3.43: (YANG, RAIPALA e HOLAPPA, 

2013). 

CaSO4 + Fegusa + 3C → FeSgusa + CaO + 3CO (3.39) 

CaSO4 + 4C → CaS + 4CO (3.40) 

CaS + FeO → FeSgusa + CaO (3.41) 

CaS + SiO(g) → SiS(g) + CaO (3.42) 

SiS(g) + 2Fegusa →[Fe-Si] + FeS (3.43) 

Ressalta-se que o enxofre é uma impureza que prejudica a resistência e ductilidade do aço, 

fazendo necessária à sua remoção, que ocorre em maior parte no alto-forno. 

O processo de dessulfuração é baseado na afinidade do enxofre pelos metais, que cresce na 

seguinte ordem: FeS, MnS, MgS, Na2S, CaS. Assim, a melhor opção para remover o enxofre 

do gusa é a utilização de cálcio ou magnésio (na forma de óxidos) para formação de CaS ou 

MgS. 

Destaca-se que o CaS é solúvel na escória e é o principal componente para remoção do enxofre 

do metal para a escória no alto-forno. A reação de dessulfuração pode ser expressa como: 

(WAKELUN E RICKETTS, 1999; SCHRAMA et al., 2017). 

FeSgusa + CaOescória → FeOescória + CaSescória 3.44 
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Contudo, a formação de FeO diminui a velocidade da reação 3.44 e, consequentemente, o 

processo de dessulfuração. Dessa forma, a dessulfuração por meio da reação 3.45 é mais 

favorável ao processo. 

FeSgusa + CaO + C → Fe + CaS +CO (3.45) 

As condições de operação do alto-forno e as propriedades da escória são favoráveis a 

dessulfuração do gusa, sendo influenciada pelos seguintes fatores: i) quantidade de enxofre 

carregando no alto-forno; ii) basicidade da escória (maior basicidade em função da adição de 

CaO e iii) temperatura do alto-forno, em especial da zona de gotejamento, uma vez que a reação 

de dessulfuração é altamente endotérmica (YANG, RAIPALA e HOLAPPA, 2013). 

3.3 Redes neurais 

Redes Neurais Artificiais são modelos computacionais formadas por um conjunto de neurônios 

artificiais, modelados matematicamente com inspiração no funcionamento de um neurônio 

biológico. Suas principais características são associadas à possibilidade de aprender, a partir 

das informações do ambiente em que está operando, a capacidade de processamento 

paralelamente distribuído e a capacidade de resolver problemas que não são linearmente 

separáveis. 

Haykin (2001, p. 28) aponta que “uma rede neural é uma máquina que é projetada para modelar 

a maneira como o cérebro realiza uma tarefa particular (...); a rede é normalmente implementada 

utilizando-se componentes eletrônicos ou é simulada por programação”. 

O primeiro estudo sobre redes neurais e proposta de modelamento matemático do 

comportamento do neurônio e da rede de neurônios que formam o cérebro foi discutida por 

McCulloth e Pitts no artigo “A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity” 

publicado originalmente em 1943 no Bulletin of Mathematical Biophysics e republicado em 

1990 pelo Bulletin of Mathematical Biology. 

McCulloth e Pitts (1943) propuseram, de forma sucinta, que  

devido ao caráter "all-or-none" da atividade nervosa, os eventos neurais e as 
relações entre eles podem ser traçados por meio de lógica proposicional. 
Verifica-se que o comportamento de cada neurônio ou de cada rede de 
neurônios pode ser descrita nestes termos, com a adição de meios lógicos mais 
complicados para o caso de redes circulares; E que para qualquer expressão 
lógica que satisfaça certas condições, pode-se encontrar uma rede 
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comportando-se da forma que descreve tais expressões (McCulloth e Pitts, 
1943, p. 115, tradução nossa). 

Podem-se destacar duas características como sendo as principais do modelo proposto por 

McCulloth e Pitts, a saber: i) há uma única saída (resposta) no neurônio, em função da soma de 

suas entradas; ii) considerando seu caráter de tudo ou nada (all-or-none), o neurônio está em 

estado ativado ou inibido, a depender do somatório de suas entradas.  

A partir desse princípio originou-se a função de ativação (threshold) como sendo o mecanismo 

para definição se a soma das entradas nos neurônios resultaria em uma excitação ou inibição, o 

que propiciará ou não na ativação de um próximo neurônio. 

Outro aspecto importante da proposta de McCulloth e Pitts (1943) está relacionada às 

influências das entradas recebidas por um neurônio. No caso de haver uma entrada de valor 

positivo, haverá contribuição para a excitação do neurônio, por outro lado, um valor negativo 

contribuirá para a sua inibição.  

A partir dessa proposição originou-se o conceito de pesos sinápticos, amplamente utilizados 

nas redes neurais artificiais, como forma de atribuir diferentes pesos para os estímulos recebidos 

pelo neurônio. 

Em 1949, Donald Hebb, na publicação The Organization of Behavior, apresentou a teoria 

plástica sináptica, enunciando que 

a persistência ou repetição de uma atividade reverberatória tende a induzir 
mudanças celulares duradouras que promovem estabilidade. [...] quando um 
axônio da célula A está próxima o suficiente para excitar a célula B, e 
repetidamente ou persistentemente segue fazendo com que a célula dispare, 
algum processo de crescimento ou alteração metabólica ocorre em uma ou 
ambas as células, de forma que aumente a eficácia de A, como uma das células 
capazes de fazer com que B dispare (Hebb apud Duque, p. 1114, 2012). 

Em outras palavras, segundo Haykin (p. 64, 2001), a regra de aprendizagem de Hebb “afirma 

que a eficiência de uma sinapse variável entre dois neurônios é aumentada pela ativação 

repetida de um neurônio causada pelo outro neurônio, através daquela sinapse”. 

De acordo com Eberhart e Dobbins (p. 17, 1990, tradução nossa) foi Hebb “o primeiro a definir 

um método de atualização dos pesos sinápticos”. Ainda, segundo Eberhart e Dobbins (1990) 

quatro pontos de contribuição de Hebb são utilizados atualmente nas redes neurais artificiais, a 

saber: 
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Primeiro: ele afirmou que em uma rede neural, a informação é armazenada 
no peso das sinapses (conexões); 

Segundo: ele postulou uma taxa de aprendizagem de peso de conexão que é 
proporcional ao produto dos valores de ativação dos neurônios. Observe que 
seu postulado assumiu que os valores de ativação eram positivos. Porque não 
foi fornecido um meio para que os pesos fossem diminuídos, eles poderiam, 
teoricamente, serem infinitamente altos. Aprendizado que envolve neurônios 
com valores de ativação negativa também foi rotulado por Hebb. Isso não está 
incluído na formulação original de Hebb, mas é uma extensão lógica da 
mesma. 

Terceiro: ele assumiu que os pesos são simétricos. Isto é, o peso de uma 
conexão do neurônio A ao neurônio B é o mesmo que o de B para A. Embora 
isso possa ou não ser verdade em uma rede neural biológica, é frequentemente 
aplicado a implementações em ferramentas de redes neurais artificiais. 

Quarto: ele postulou uma teoria de montagem de células, afirmando que, à 
medida que a aprendizagem ocorre, as forças e os padrões de conexões de 
sinapse (pesos) mudam, e as montagens de células são criadas por essas 
mudanças. Dito de outra forma, se a ativação simultânea de um grupo de 
células fracamente ligadas ocorre repetidamente, estas células tendem a se 
fundir numa montagem mais fortemente ligada (Eberhart e Dobbins p. 18 e 
19, 1990, tradução nossa). 

Embora os estudos de Hebb tenham sido originalmente realizados com o objetivo de melhor 

compreensão da rede neural biológica, sua contribuição para o desenvolvimento das redes 

artificiais foi essencial, uma vez que a partir da teoria de Hebb que se propõe a alteração dos 

pesos sinápticos dos neurônios como forma de aprendizado das redes neurais artificiais. 

Em 1951, Marvin Minsky desenvolveu o Snark, o primeiro neurocomputador da história que 

era capaz de realizar os ajustes de seus pesos sinápticos automaticamente utilizando a regra de 

aprendizagem de Hebb. Contudo, o sistema nunca foi implementando para funções de 

processamento com alguma aplicação prática (POULTON 2001; ALDRICH, 2002; KRIESEL, 

2007). 

Rosenblatt (p. 387, 1958, tradução nossa) publicou, em 1958, o artigo The Perceptron: A 

Probabilistic Model for Informations Storage and Organization in the Brains em que foi 

apresentada “a teoria desenvolvida para um sistema nervoso hipotético, ou máquina, chamada 

perceptron”.  

Foi com base no algoritmo perceptron que Rosenblatt, Wightman e colaboradores 

desenvolveram o primeiro neurocomputador a ser implementado com sucesso. Denominado de 

Mark I Perceptron, o sistema conseguia reconhecer números com base em um sensor de 

imagem de 20x20 pixels, além de reconhecer padrões e realizar associações. Rosenblatt 
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desenvolveu ainda outras versões do perceptron com camadas de neurônios, comutadores de 

limiar e regra de aprendizagem para ajustes dos pesos sinápticos. Destaca-se que as redes 

perceptrons eram limitadas a duas camadas de neurônios, conforme apresentado na Figura 18, 

uma de entrada de dados e a outra de saída de dados (POULTON 2001; KRIESEL, 2007). 

 
Figura 18: Representação esquemática da rede do tipo perceptron. 

Outro passo de destaque foi a introdução da ADALINE (ADAptive LInear NEuron), em 1960, 

por Bernard Widrow e Marcian E. Hoff, em um trabalho independente ao desenvolvido por 

Rosenblatt. Windrow e Hoff desenvolveram um novo tipo de sistema adaptativo, com uma 

regra de aprendizado robusta, rápida e precisa. Foi a primeira rede neural a ser utilizada 

comercialmente, permanecendo em utilização até os dias atuais (POULTON 2001; ALDRICH, 

2002; DE MAIO, 2005; KRIESEL, 2007). 

As redes neurais ADALINE utilizavam a regra do delta ou a regra de Widrow-Hoff. Segundo 

Kriesel (p. 11, 2007, tradução nossa). 

A vantagem que a regra Delta tinha sobre o algoritmo de aprendizagem 
perceptron original foi a sua adaptabilidade: se a diferença entre a saída real e 
a solução correta fosse grande, os pesos de conexão mudavam em maior 
escala, se a diferença fosse pequena a alteração dos pesos ocorria em menor 
escala, para aproximar se mais da solução alvo (Kriesel, p. 11, 2007, tradução 
nossa). 

Minsky, que havia desenvolvido o Snark em 1951, publicou em 1969, o artigo “A Review of 

Perceptrons: an Introduction to Computational Geometry’”, em parceria com Seymor Papert, 

demonstrando que o modelo Perceptron era capaz de resolver apenas problemas linearmente 
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separáveis. A referida publicação teve consequências negativas no campo de estudos de redes 

neurais artificiais, resultando na escassez de investimentos e falta de interesse na área pelos 

próximos 15 anos (POULTON 2001; KRIESEL, 2007). 

Somente em 1985, com a publicação do artigo Neural Computation of Decisions in 

Optimization Problems de John Hopfield, cujo escopo era a apresentação de uma solução para 

o problema do caixeiro viajante fazendo uso da rede de Hopfield, que a pesquisa sobre redes 

neurais artificiais começaria a ser novamente impulsionada (KRIESEL, 2007). 

Segundo Pulton (2001), em 1986, com a publicação de Parallel Distributed Processing, é 

apresentada as redes perceptrons multicamadas (multilayer perceptron) com a capacidade para 

solução de problemas não linearmente separáveis, sendo a principal característica a adição de 

pelo menos uma camada intermediária de neurônios entre as camadas de entrada e saída, 

conforme representado na Figura 19.  

 
Figura 19: Modelo de rede neural Multilayer Perceptron com uma camada intermediária. 

Em 1987 foi realizada a primeira conferência de redes neurais, em São Francisco, Estados 

Unidos, sob o título de International Conference on Neural Networks, na ocasião foi criada a 

International Neural Networks Society (DE MAIO, 2005). 
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A partir de então tem se um crescimento exponencial no campo da pesquisa de redes neurais 

artificiais, auxiliado pelo avanço computacional, que propiciou a diminuição do tempo de 

processamento, assim como a aumento da capacidade computacional. 

3.3.1 O modelo matemático do neurônio artificial 

Assim como no cérebro humano, a unidade básica de uma rede neural é o neurônio, nesse caso 

o neurônio artificial, cujo modelo é apresentado na Figura 20, considerando os elementos 

apresentados anteriormente, ou seja, sinal de entrada, peso sináptico, bias (viés), soma, função 

de ativação e saída do neurônio. 

 

Figura 20: Modelo esquemático de neurônio artificial (TOSUN, AYDIN E BILGILI, 2016). 

Na Figura 20: x são os sinais de entrada da rede; w é o peso sináptico relacionado a cada entrada, 

que são, em geral, ajustados em função das interações realizadas durante o treinamento; u 

denota o vetor oriundo da combinação dos pesos e entradas; bias é um parâmetro externo a ser 

aplicado a dado neurônio para ajuste do grau de liberdade e melhor adaptação a rede; função 

somatório () é a soma das entradas dos neurônios multiplicada pelos pesos correspondentes 

(função somatório = (wixi + bias)); função de ativação é a responsável pelo ajuste de saída do 

neurônio em uma amplitude pré-estabelecida e y denota o vetor de saída do neurônio.  

Usualmente o neurônio é apresentado da seguinte forma matemática: 
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𝑢 = 𝑤 𝑥 + 𝑏  
(3.46) 

𝑦 = 𝜑(𝑢 ) (3.47) 

A Figura 21 apresenta um exemplo de cálculo para um neurônio em uma camada intermediária 

da rede com a função de ativação do tipo logística com base nas equações 3.46 e 3.47. 

 

Figura 21: Cálculo para um neurônio em uma camada intermediária da rede com a função de 
ativação do tipo logística (MCCAFFREY, 2013). 

3.3.2 Topologia das redes neurais artificiais 

As diversas possibilidades de disposição dos neurônios artificiais, formando a rede neural 

artificial, resultam em redes com características diferentes, podendo ser divididas, basicamente, 

em função do tipo de sua arquitetura, o método de aprendizado e o tipo de função de ativação 

utilizado. 
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Arquitetura 

Em relação à arquitetura as redes neurais são classificadas em diretas ou não recorrentes 

(feedfoward), Figura 22a, ou recorrentes (feedback ou recurrent), Figura 22b. Nas redes do tipo 

feedfoward o sinal é sempre propagado para frente, no sentido da entrada para saída, sendo que 

os neurônios de uma camada não estão ligados entre si ou aos neurônios da camada anterior, 

bem como as informações de saída não realimentam as entradas da rede. Nas redes recorrentes 

existe a realimentação dos dados de entrada em função dos valores de saída, ou seja, um dado 

da saída anterior pode influenciar o próximo dado de entrada. Nesse tipo de rede também há a 

possibilidade dos neurônios de uma mesma camada apresentarem ligações entre si ou com 

neurônios de camadas não consecutivas (VELLASCO, 2007). 

 
 

 
(a) (b) 

Figura 22: (a) exemplo de rede neural do tipo não recorrente; (b) rede neural do tipo 
recorrente (VEEN, 2016). 

Método de aprendizado 

O método de aprendizado é classificado em supervisionado e não-supervisionado. No método 

supervisionado os valores de entrada e saída desejados são fornecidos externamente, por um 

supervisor, também denominado professor, que acompanha o processo para ajustes dos pesos 

de conexão visando a diminuição do erro entre a resposta encontrada e a desejada, conforme 

modelo esquemático da Figura 23. No aprendizado não supervisionado não há o 

acompanhamento pelo supervisor durante a aprendizagem da rede, não havendo um vetor de 

resposta a ser comparado para um dado conjunto de entrada (BRAGA et al., 2000). 
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Figura 23: Representação do aprendizado supervisionado para redes neurais artificiais 

(BRAGA et al., 2000). 

No caso de aprendizado não supervisionado sua utilização é indicada para problemas de 

clusterização ou classificação, não sendo utilizados nos casos de regressão. Destaca-se que no 

caso do aprendizado não-supervisionado os dados serão classificados de acordo com seus 

atributos. A Figura 24 apresenta de forma esquemática o aprendizado não-supervisionado. 

 

Figura 24: Representação esquemática de treinamento não-supervisionado 
(Adaptado de LATEEF, 2019). 

Função de ativação 

No que tange a função de ativação, que tem o propósito de restringir a saída de cada neurônio, 

os quatro tipos mais utilizados e suas respectivas amplitudes são: i) logística [0, +1]; ii) tangente 

hiperbólica [-1, +1]; iii) função linear [-∞, +∞]; e iv) relu [0,+∞]. 
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Em geral, as escolhas das funções de ativação estão associadas ao tipo de problema e variação 

de saída de rede. Por exemplo, a utilização de uma função de ativação do tipo logística restringe 

os valores de saída de rede entre 0 e 1, sendo muito utilizadas nos casos de classificação. 

Contudo, para valores próximos a 0 ou 1 o aprendizado da rede torna-se lento, em função da 

pequena inclinação da curva nessa região, o que apresenta pequenos gradientes nessa região ao 

derivar a função para atualização dos pesos.  

A função logística é dada pela equação 3.48 e representada pela Figura 25(a): 

𝑓(𝑥) =  
1

1 + 𝑒
 

(3.48) 

A função de ativação do tipo tangente hiperbólica é semelhante a logística, sendo que a 

diferença reside no intervalo de saída que varia de -1 a 1. A função tangente hiperbólica é dada 

pela equação 3.49 e representada pela Figura 25(b). 

𝑓(𝑥) =   
2

1 + 𝑒
− 1 = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑥) 

(3.49) 

 

  
(a) (b) 

Figura 25: Gráfico da função (a) logística e (b) tangente hiperbólica. 

A função linear, de forma geral, retorna o valor de entrada do neurônio, sendo o principal 

problema o fato de sua derivada gerar como resposta um valor constante e como a atualização 

de pesos da rede é em função da regra do gradiente descendente e, para o caso de uma função 

linear, o valor será uma constante, a tarefa de melhoria da rede fica comprometida. 
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Assim, as funções de ativação do tipo linear devem ser utilizadas em casos simples em que a 

saída seja uma interpretação linear da entrada, caso contrário seu uso não é recomendado. A 

função linear é dada pela equação 3.50 e representada pela Figura 26(a). 

𝑓(𝑥) = 𝑥 (3.50) 

A Relu ou função linear retificada retorna valor zero nos casos em que a saída do neurônio seria 

negativa. Por não se tratar de uma função linear, tem sido amplamente utilizada nos casos em 

que a saída da rede é positiva e não limitada. A função Relu é dada pela equação 3.51 e 

representada pela Figura 26(b). 

𝑓(𝑥) =  max (0, 𝑥) (3.51) 

 

  
(a) (b) 

Figura 26: Gráfico da função (a) linear e (b) linear retificada (Relu). 

3.3.3 MultiLayer Perceptron Backpropagation 

A escolha das características da rede neural, como arquitetura e tipo de aprendizado, dependerá 

do problema a ser resolvido. Em uma diversidade de problemas tem se utilizado as redes neurais 

denominadas MLP (MultiLayer Perceptron), em função de sua versatilidade e ampla 

possibilidade de resolução de problemas lineares e não lineares. Segundo Braga et al. (2000, 

p.51) as redes MLP “podem implementar qualquer função, seja ele linearmente separável ou 

não”. Uma rede do tipo MLP pode ser esquematizada pela Figura 27. 
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Figura 27: Arquitetura de rede MLP com duas camadas intermediárias (CASTRO, 1998). 

Ressalta-se que no modelo acima a quantidade de neurônios da camada de entrada é igual à 

quantidade de variáveis de entrada a serem fornecidas, assim como a quantidade de neurônios 

da camada de saída é igual à quantidade de variáveis para as quais se deseja a resposta. 

Observa-se que a(s) camada(s) intermediária(s) serão definidas em função do modelamento a 

ser realizado, sendo o ideal ter o menor número possível de camadas intermediárias, a fim de 

diminuir a capacidade computacional requerida e tempo de processamento necessários. 

Tipicamente, as redes do tipo MLP utilizam função de ativação do tipo logística e aprendizado 

supervisionado, sendo o algoritmo mais frequente o denominado backpropagation.  

O aprendizado pelo método de backpropagation consiste, de forma resumida, em duas fases. 

Na primeira fase, denominada foward (propagação adiante), os dados são alimentados na 

entrada da rede e são obtidas as respostas considerando os bias e pesos sinápticos adotados 

inicialmente. Em seguida, realiza-se a etapa backward (propagação reversa) com alimentação 

da saída para a entrada, realizando-se os ajustes nos bias e pesos sinápticos da rede, de forma a 

reduzir o erro. As duas fases são realizadas sucessivamente durante o período de aprendizado, 

conforme Figura 28 (SILVA et al., 2010). 
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Figura 28: Representação da fase foward (seta verde) e backward (seta azul) no algoritmo 
backpropagation. 

Atualização de pesos 

O algoritmo backpropagation é baseado na regra delta, proposta por Windrow e Hoff, também 

denominada regra do delta generalizada, sendo que a atualização dos pesos da rede é realizada 

por meio do método do gradiente descendente. 

Assim, considerando que o erro da rede é dado em função da soma dos quadrados dos erros de 

cada medição, conforme equação (3.52), essa função deve ser minimizada para assim obter-se 

a minimização do erro total da rede: 

𝐸 =
1

2
(𝑑 − 𝑦 )  

(3.52) 

Ainda, considerando a regra do delta a variação dos pesos será definida de acordo com o 

gradiente descendente do erro em relação do peso, equação (3.53). 

∆𝑤 ∝ −
𝜕𝐸

𝜕𝑤
 

(3.53) 

Utilizando a regra da cadeia, para verificar como cada um dos pesos da rede deve ser atualizado, 

obtém-se: 
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𝜕𝐸

𝜕𝑤𝑖𝑗
=

𝜕𝐸

𝜕𝑛𝑒𝑡𝑗

𝜕𝑛𝑒𝑡𝑗

𝜕𝑤𝑖𝑗
 

(3.54) 

onde: 

𝑛𝑒𝑡𝑗 = 𝑥𝑖𝑤𝑗𝑖

𝑛

𝑖=1

 

O segundo termo do lado direito da equação (3.54) é dado por: 

𝜕𝑛𝑒𝑡𝑗

𝜕𝑤𝑖𝑗
=

𝜕 ∑ 𝑥𝑙𝑤𝑗𝑙
𝑛
𝑙=1

𝑤𝑗𝑖
= 𝑥𝑖 

(3.55) 

O primeiro termo do lado direito, em geral, é denominado como 𝛿𝑗  e que mede o erro do  

nódulo j. 

𝛿𝑗 =
𝜕𝐸

𝜕𝑛𝑒𝑡𝑗
 

(3.56) 

E utilizando a regra da cadeia, tem-se: 

𝛿𝑗 =
𝜕𝐸

𝜕𝑛𝑒𝑡𝑗
=

𝜕𝐸

𝜕𝑦𝑗

𝜕𝑦𝑗

𝜕𝑛𝑒𝑡𝑗
 

(3.57) 

O último termo da equação (3.57) pode ser calculado da seguinte forma: 

𝜕𝑦𝑗

𝜕𝑛𝑒𝑡𝑗
=

𝜕𝑓(𝑛𝑒𝑡𝑗)

𝜕𝑛𝑒𝑡𝑗
= 𝑓′(𝑛𝑒𝑡𝑗) 

(3.58) 

E a derivada   𝜕𝐸 𝜕𝑦𝑗 é dada por: 

𝜕𝐸

𝜕𝑦𝑗

=
𝜕(

1
2

∑ (𝑑
𝑖

− 𝑦𝑖)
2𝑘

𝑖=1 )

𝜕𝑦𝑖

= (𝑑𝑗 − 𝑦𝑗) 
(3.59) 

Substituindo os termos na equação (3.56), tem-se:  

𝛿𝑗 = (𝑑𝑗 − 𝑦𝑗)𝑓′(𝑛𝑒𝑡𝑗) (3.60) 

No caso de j ser um nódulo interno (pertencente a camada intermediária), usa-se a regra da 

cadeia e tem-se: 
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𝜕𝐸

𝜕𝑦𝑗

=
𝜕𝐸

𝜕𝑛𝑒𝑡𝑙

𝜕𝑛𝑒𝑡𝑙

𝜕𝑦𝑗

𝑀

𝑙=1

=
𝜕𝐸

𝜕𝑛𝑒𝑡𝑙

𝜕 ∑ 𝑤𝑖𝑙𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

𝜕𝑦𝑗

𝑀

𝑙=1

=
𝜕𝐸

𝜕𝑛𝑒𝑡𝑙
𝑤𝑗𝑙

𝑀

𝑙=1

 
(3.61) 

onde: 

𝜕𝐸

𝜕𝑛𝑒𝑡𝑙
𝑤𝑗𝑙

𝑀

𝑙=1

= 𝛿𝑙𝑤𝑗𝑙

𝑀

𝑙=1

 
(3.62) 

Utilizando a equação 3.56 para substituir os termos, o erro dos nódulos da camada intermediária 

será dado por: 

𝛿𝑗 = 𝑓′(𝑛𝑒𝑡𝑗) 𝜕𝑙𝑤𝑙𝑗

𝑙

 (3.63) 

Assim, pode-se generalizar a equação (3.55) como: 

∆𝑤𝑗𝑖 = 𝜂𝛿𝑗𝑥𝑖 (3.64) 

ou 

𝑤𝑗𝑖(𝑡 + 1) = 𝑤𝑗𝑖(𝑡) + 𝜂𝛿𝑗(𝑡)𝑥𝑖(𝑡) (3.65) 

Por fim, os caso de o nódulo pertencer a camadas de saída 𝛿𝑗 será dado por (3.60), caso contrário 

será dado por (3.63). 

3.3.4 Trade-off variância e viés (bias) 

Também denominado comumente como dilema entre variância e viés, trata da dificuldade em 

modelos de machine learn em determinar um ponto ótimo entre variância e viés na etapa de 

desenvolvimento e treinamento. 

De acordo com Zhou et al. (2002) e Barbosa (2009) o viés mede a quão próximo os estimadores 

está do valor médio de saída (resultado desejado) e a variância é uma medida da flutuação 

(variação) do estimador em relação a variação do conjunto de treinamento. 

Segundo Sharkey (1996) o viés caracteriza a capacidade de generalização da rede e a variância 

é a sensibilidade da rede em relação aos dados de entrada utilizados, ou seja, até que ponto 

seriam obtidos os mesmos resultados se outro conjunto de treinamento fosse utilizado, sendo 

que ambos são conflitantes, ou seja, a diminuição da variância resulta no aumento do viés. 
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Na prática, significa que se uma rede apresenta grande variância seus estimadores variaram 

muito quando treinado sob um novo conjunto de dados ao passo que uma pequena variância 

indica pouca variação dos estimadores se alterado o conjunto de treinamento. 

Essa situação conflitante, caracteriza o tradeoff existente entre bias e variância, uma vez que 

idealmente a melhor generalização significa diminuir a variância e o bias de uma rede. Dessa 

forma, a minimização do erro de um modelo de machine learning é identificar o ponto ótimo 

entre o erro do viés e variância, conforme demostrado na Figura 29. 

 

 

Figura 29: Gráfico de erro em relação a variação do viés (bias) e variância (variance). 

Geman et al. (1992) citado por Barbosa (2009) demonstrou que a diminuição do erro referente 

a variância resulta em um aumento do erro referente ao viés e vice-versa. O referido estudo 

realizou a decomposição da polarização-variância, com aplicação de função quadrática nos 

algoritmos de aprendizado de máquinas, assim, tal análise é a principal avaliação de erro em 

modelos de machine learning. A decomposição da polarização-variância, considerando a 

função de erro quadrado médio (como parâmetro de acompanhamento do erro do modelo) é 

demonstrada nas equações de 3.66 a 3.82: 

(𝑦 − 𝑦)  (3.66) 

Onde y = valor real e 𝑦 = valor estimado pelo modelo. 
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A fim de facilitar a demonstração, considera-se x = 𝑦. Assim, tem-se: 

(𝑦 − 𝑥)  (3.67) 

(𝑦 −2𝑥𝑦 + 𝑥 ) (3.68) 

𝑦 − 2𝑥𝑦 + 𝑥  (3.69) 

x e y são independentes, logo: 

2𝑥𝑦 = 𝑥 2𝑦 (3.70) 

E y pode ser denotado como y = x + ε, onde ε é o erro intrínseco ao modelo. 

Substituindo os termos acima na equação (3.69), tem-se: 

(𝑥 + 𝜀) − 2(𝑥 + 𝜀) 𝑥 + 𝑥  (3.71) 

Considerando tratar-se de uma função determinística: 

𝑥 = 𝑥 (3.72) 

Assim: 

(𝑥 + 2𝑥𝜀 + 𝜀 ) − (2𝑥 + 2𝜀) 𝑥 + 𝑥  (3.73) 

𝑥 + 2𝑥 𝜀 + 𝜀 − 2𝑥 + 2 𝜀 𝑥 + 𝑥  (3.74) 

Sendo que: 

( 𝜀 = 0) ≥ ( (𝜀 ) = 𝑉𝑎𝑟(𝜀)) (3.75) 

Uma vez que: 

𝑉𝑎𝑟(𝜀) = (𝜀 ) − (𝜀)  (3.76) 
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𝑥 + 𝑉𝑎𝑟(𝜀) − 2𝑥 𝑥 + 𝑥  (3.77) 

𝑥 + 𝑉𝑎𝑟(𝜀) − 2𝑥 𝑥 + 𝑥 − (𝑥) + (𝑥)  (3.78) 

Onde: 

𝑉𝑎𝑟(𝑥) = 𝑥 − (𝑥)  (3.79) 

𝑥 − 2𝑥 𝑥 + (𝑥) + 𝑉𝑎𝑟(𝑥) + 𝑉𝑎𝑟(𝜀) (3.80) 

(𝑥 − (𝑥)) + 𝑉𝑎𝑟(𝑥) + 𝑉𝑎𝑟(𝜀) 
(3.81) 

Erro do modelo = bias2 + variância + erro (3.82) 

Dessa forma, uma diminuição do erro relacionado a variância aumenta o erro relacionado ao 

viés e vice-versa. 

3.3.5 Validação cruzada 

A necessidade de separação de um conjunto de dados para teste do modelo por vezes pode ser 

considerada um desperdício, em especial, quando a sua base de dados é pequena, contudo, a 

realização dos testes é essencial para avaliação e validação do modelo.  

O ideal seria ter uma base de dados que fosse suficiente para dividi-la em conjuntos de 

treinamento, teste e validação, contudo, tal divisão por vezes é difícil de ser realizada em função 

da escassez de dados (RIPLEY, 2007, CHEN et al., 2012). 

Como solução foram desenvolvidos os métodos de validação cruzada, que consiste na criação 

de um pseudogrupo de testes a partir do conjunto de treinamento e, consequentemente, a um 

maior custo computacional em termos de tempo e capacidade (RIPLEY, 2007, CHEN et al., 

2012). 

O cerne da validação cruzada é obter uma resposta imparcial sobre a performance do modelo, 

uma vez que o uso somente dos dados de treinamento pode não detectar eventual overfitting do 

modelo, por exemplo. 
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Outra vantagem a utilização da validação cruzada é obter um valor ótimo para viés e variância 

para um dado modelo, uma vez que a distribuição dos dados entre os conjuntos de teste e 

treinamento tem influência nos valores de variância e viés. 

Apresenta-se, a seguir, os dois tipos de validação cruzada mais utilizadas nos modelos baseados 

em redes neurais artificiais, o k-fold e o leave-one-out. 

K-fold 

Na validação cruzada do tipo k-fold os dados são dividos em k subconjuntos, sendo usados  

(k-1) subconjuntos para treinamento e um conjunto (ki) para teste. O procedimento é repetido k 

vezes para que cada um dos ki conjuntos sejam usados para testes enquanto os (k-1) conjuntos 

restantes são usados no treinamento. Os estimadores obtidos são uma média de cada k 

treinamento realizado. A Figura 30 apresenta de forma esquemática o procedimento.  

 

Figura 30: Representação da divisão de grupos de treinamento e teste na validação cruzada do 
tipo k-fold, com k=10 (RASCHKA, 2019). 

De acordo com Kohavi (1995), em estudo realizado sobre métodos de validação cruzada, 

concluiu que o melhor modelo a ser utilizado é o k-fold, para k=10, mesmo nos casos em que a 

capacidade computacional não seja um problema. Isso porque para avaliar a acurácia de um 

modelo deseja-se um método que apresente um baixo viés e uma baixa variância.  
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Leave-one-out 

No caso do leave-one-out, como o nome sugere, o conjunto de teste é composto por um dado e 

o conjunto de treinamento por todos os demais dados, sendo realizado um número de interações 

igual ao tamanho de dados do conjunto de entrada.  

Assim, para um conjunto de dados (d) com 100 registros, cada conjunto de treinamento teria 

99 registros (d-1) e o conjunto de teste 1 registro (leave-one-out), sendo realizadas 100 

interações, de forma que cada registro seria utilizado como teste enquanto os outros 99 seriam 

utilizados no treinamento. Assim, segundo Refaeilzadeh, Tang  e Liu (2009), leave-one-out é 

um caso específico do k-fold, em que o k assume o valor igual os das instâncias (ou registros) 

existentes no conjunto de treinamento 

Dessa forma, o método leave-one-out irá apresentar baixíssimo viés, porém uma alta variância 

(KOHAVI, 1995). 

3.4 Máquinas de Comitê 

O comitê de aprendizado (ou comitê de redes neurais) é uma combinação de redes neurais de 

tamanhos e/ou características diferentes que, trabalhando em paralelo, procuram melhorar o 

desempenho do mecanismo de previsão (Hofman, 2001). A resposta final de um problema é 

obtida a partir de um procedimento de combinação de resultados envolvendo os resultados 

gerados pelos membros do sistema (também denominados especialistas ou ensembles, 

dependendo das características do modelo). 

A vantagem hipotética da utilização do comitê de máquinas é que o resultado alcançado pelo 

conjunto de especialistas é superior ao de uma rede isolada, podendo-se adotar abordagens 

distintas para definição do resultado a ser obtido a partir da resposta de cada um dos 

especialistas. 

Haykin (2009) e Kuncheva (2004) apresentam duas classificações de máquinas de comitê, a 

saber: i) estruturas estáticas e ii) estruturas dinâmicas. 

1. Estruturas estáticas. Nesta classe de máquinas de comitê, as respostas de 
vários previsores (especialistas) são combinadas por meio de um mecanismo 
que não envolve o sinal de entrada, por isso a designação “estática”. Esta 
categoria inclui os seguintes métodos: 
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 Média de ensemble, onde as saídas de diferentes previsores são 
combinadas linearmente para produzir uma saída global. 

 Reforço, onde um algoritmo fraco de aprendizagem é convertido em 
um algoritmo que alcança uma precisão arbitrariamente alta. 

2. Estruturas dinâmicas. Nesta segunda categoria de máquinas de comitê, o 
sinal de entrada está adiante envolvido na atuação do mecanismo que integra 
as saídas dos especialistas individuais em uma saída global, daí a designação 
“dinâmica”. Aqui mencionamos dois tipos de estruturas dinâmicas: 

 Mistura de especialistas, na qual as respostas individuais dos 
especialistas são combinadas não linearmente por meio de uma 
única rede de passagem. 

 Mistura hierárquica de especialistas, na qual as respostas individuais 
dos especialistas são combinadas não linearmente por meio de várias 
redes de passagem arranjadas em uma forma hierárquica (HAYKIN, 
p. 385-386, 2009). 

Dentre os estudos atuais, na estrutura estática, verifica-se crescente pesquisa na utilização de 

ensembles (especialistas) compostos por redes neurais artificiais distintas no desenvolvimento 

de modelos preditivos com ganhos de performance no que se refere a melhoria da generalização 

e aumento da eficiência (SHARKEY, 1997). 

A utilização do ensemble consiste na obtenção de propostas alternativas finitas de solução do 

problema a partir de cada rede neural artificial para obtenção de uma solução única do 

problema, com objetivo de melhoria da generalização e, consequente, melhoria dos resultados 

obtidos. 

Existem distintos métodos de ensemble, o mais simples, denominado média de ensemble 

consiste em se utilizar a média das respostas dos diferentes componentes do modelo para 

obtenção do resultado da rede, conforme exemplificado na Figura 31.  
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Figura 31: Exemplo de máquina de comitê utilizando combinador de média simples 
(PUMA VILLANUEVA, 2006). 

A ideia é que cada rede retorna uma solução viável e independente para o problema, resultando 

em modelos convergentes, porém com fronteiras de decisão diferentes e, consequentemente, as 

respostas de cada rede serão também diferentes, sendo combinadas para gerar uma resposta 

melhor para o problema em análise do que aquelas obtidas individualmente (LIMA, 2004; 

HAYKIN, 2001). 

Nas máquinas de comitê do tipo dinâmicas, caso daquelas que utiliza a mistura de especialista, 

o problema é decomposto para atuação de cada especialista. Neste caso, cada especialista 

resolve parte do problema e a solução final depende da resposta de cada um dos especialistas, 

ou seja, a resposta de cada especialista não representa uma solução viável completa para o 

problema. 

A Figura 32 apresenta o modelo esquemático do ensemble e da mistura de especialista, sendo 

ambas classificadas como máquinas de comitê. 
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Figura 32: Máquinas de Comitê: (a) ensemble e (b) mistura de especialista 
(PUMA VILLANUEVA, 2006). 

3.4.1 Membros do Comitê  

Na obtenção dos membros do comitê é importante que cada um dos componentes trabalhe em 

uma região distinta do problema, a fim de obtermos respostas diversas como solução e que a 

faixa de erro de cada componente se dê também em uma região distinta (KUNCHEVA e 

WHITAKER, 2003; KUNCHEVA, 2004). 

Isso é importante pois a melhoria da resposta do modelo (generalização), uma vez que se os 

erros e soluções ocorrem no mesmo subespaço as respostas obtidas são redundantes, não 

havendo melhora com a utilização da máquina de comitê, em relação as respostas individuais 

de cada rede. 

No caso da utilização de ensembles é importante que cada componente (ou rede neural) também 

deve ser capaz de obter uma boa resposta atuando individualmente. Dentre as técnicas de 

geração de membros de ensemble, destacam-se: i) iniciar o treinamento das redes neurais em 

distintos pontos iniciais no espaço de hipóteses (variação do conjunto de pesos iniciais da rede); 

ii) alteração do conjunto de treinamento; iii) alteração da arquitetura dos componentes.  

O início dos pesos em pontos diferentes do espaço da hipótese é ilustrado na Figura 33 e consiste 

em iniciar a rede com um conjunto de pesos sinápticos diferentes, representados pelos pontos 

1, 2 e 3 da referida figura, de forma que ao final do treinamento o modelo encontre soluções 

locais distintas e, consequentemente, os pesos dos neurônios tem valores diferentes e as 
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Figura 3.1: Propostas de Comitês de Máquinas, (a) ensemble e (b) mistura de especialistas. 
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respostas, embora convergentes, são distintas (SAHERKEY, 1996; DRUCKER e CORTES, 

1994). 

 

Figura 33: Representação da superfície de solução de uma rede neural com a representação de 
pontos distintos a serem iniciados o treinamento, em função da alteração do conjunto de pesos 

sinápticos iniciais. 

Segundo Barbosa (2009) esse é um método simples e, portanto, muito utilizado, havendo duas 

possibilidades em seu uso: i) são escolhidos os pesos em regiões distintas para início do 

treinamento e ii) os pesos são iniciados aleatoriamente.  

Em relação ao conjunto de dados é possível alterar as formas de amostragem como simples 

amostragem, bagging (bootstrap aggregation) e boosting, por exemplo.  

O bagging foi proposto por Breiman (1996) e consiste na amostragem aleatória de dados para 

formação de um subconjunto menor que o conjunto original. O subconjunto será utilizado para 

desenvolvimento de um dos membros do comitê. O procedimento será repetido com reposição 

dos dados, ou seja, o subconjunto de dados sempre é gerado a partir do conjunto original dos 

dados, mas gerando subconjuntos distintos entre si e, consequentemente, modelos distintos, 

conforme modelo apresentado na Figura 34. 

1 
2 

3 
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Figura 34: Representação da amostragem de dados (bagging) para formação 
de distintos modelos. 

Boosting é uma técnica de amostragem para problemas de regressão, que, resumidamente, 

utiliza os dados do modelo anterior que possui baixo grau de desempenho para basear a amostra 

a ser utilizada para desenvolvimento do modelo subsequente de forma a obter um modelo que 

classifique aqueles dados de forma mais assertiva. Em geral a resposta final é obtida por voto 

majoritário entre os modelos desenvolvidos. 

No que tange a topologia da rede, tem-se a possibilidade de variação do algoritmo, função de 

ativação, quantidade de camadas intermediárias e da quantidade de neurônios que as compõem. 

Tais variações resultam em redes neurais distintas a serem utilizadas como membros do 

ensemble.  

Embora tenha sido demonstrado que um ensemble apresenta melhores resultados que seus 

componentes atuando de forma isolada, não há consenso sobre a melhor forma de combinação 

dos resultados dos diferentes componentes do ensemble para obtenção da resposta final. Dentre 

as possibilidades de combinação, as mais utilizadas são a média simples, média ponderada, a 

mediana e a mediana ponderada (KOURENTZES et al., 2014). 

Como métodos de combinação dos ensembles, para obtenção da resposta do modelo, também 

existem algumas alternativas como combinação não linear, voto majoritário dos especialistas, 

sendo que para tal, no caso de problemas de regressão e predição o mais utilizado é a média 

simples ou ponderada (HAYKIN, 1999; SHARKEY, 1997). 
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3.4.2 Análise dos resultados em redes neurais 

Verifica-se que o método usual de avaliação da qualidade de um modelo de redes neurais é 

dado pelos resultados de MSE (mean square error) e RMSE (root mean square error), 

conforme pode ser verificado analisando os estudos apresentados no subitem 3.5 (a seguir), 

sendo que quanto menores os valores encontrados melhor é a capacidade de predição do modelo. 

O MSE é dado pela equação 4.4 e como o nome diz trata-se da média do quadrado do erro entre 

o valor real e o predito. 

𝑀𝑆𝐸 =  
(𝑦 − 𝑦 )

𝑛
 (4.4) 

O RMSE é dado pela equação 4.5 e é a raiz quadrada do MSE, tendo como vantagem apresentar 

na unidade de medida da variável predita. Assim, o RMSE é a raiz quadrada da diferença média 

entre o valor real e o estimador de um modelo.  

𝑅𝑀𝑆𝐸 =
(𝑦 − 𝑦 )

𝑛
 (4.5) 

O RMSE é calculado de forma similar ao desvio padrão (equação 4.6) de uma variável, sendo 

que no desvio padrão utiliza-se a média da variável (𝑦 ) e no RMSE o valor predito (𝑦 ). 

𝜎 =
(𝑦 − 𝑦 )

𝑛
 (4.6) 

Em alguns casos pode ocorrer a utilização do coeficiente de correlação (r) ou R2. Contudo, tais 

parâmetros avaliam uma relação linear entre as variáveis, que não é necessariamente o caso 

quando se tem modelo construído a partir de redes neurais. Dessa forma, o coeficiente de 

correlação r ou o R2 não necessariamente avaliam adequadamente a qualidade de um modelo 

neural. 
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Coeficiente de correlação de Pearson (r) ou de correlação linear é dado pela equação 4.7 e tem 

seu valor entre -1 e 1. 

𝑟 =  
∑ (𝑦 − 𝑦)(𝑥 − �̅�)

(∑ (𝑦 − 𝑦) (𝑥 − �̅�) )
 (4.7) 

Coeficiente de determinação R2 é dado pelo quadrado do coeficiente de correlação e, dessa 

forma, varia entre 0 e 1 e quanto mais próximo de 1 maior é a relação entre as variáveis. 

R2 = r.r (4.8) 

Segundo Hopkins (2000) a classificação de correlação em função do coeficiente obtido cresce 

à medida que o valor se aproxima de 1, conforme tabela 1. 

Tabela 1: Escala do coeficiente de correlação de Pearson, segundo Hopkins (2000). 

Coeficiente de correlação Classificação 
> 0,0 e ≤ 0,1 Correlação muito fraca 
> 0,1 e ≤ 0,3 Correlação fraca 
> 0,3 e ≤ 0,5 Correlação moderada 
> 0,5 e ≤ 0,7 Correlação forte 
> 0,7 e ≤ 0,9 Correlação muito forte 
> 0,9 e ≤ 1,0 Correlação extremamente forte 

 

Contudo, ainda, assim optou-se por calcular o coeficiente de correlação de Pearson dos modelos 

desenvolvidos, a fim de realizar uma avaliação comparativa entre os valores obtidos no modelo 

de máquina de comitê com os demais modelos que apresentam somente a métrica de R2 para 

avaliação de desempenho. 
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3.5 Panorama de aplicações de redes neurais no modelamento de altos-fornos 

Um dos fatores de complexidade da operação do alto-forno está relacionada a demanda 

crescente por eficiência e a diminuição do impacto ambiental. Dessa forma, modelos estáticos 

baseados somente no balanço de massa e térmico do alto-forno devem ser expandidos para 

utilização de mais parâmetros do processo como distribuição da temperatura no alto-forno, 

vazão de gás e a própria geometria do alto-forno, a fim de se obter modelos com maior precisão, 

que possam auxiliar a tomada de decisão durante a operação.  (KOSTIAL et al., 2000). 

O entendimento e aprofundamento das informações sobre o processo e as reações ocorridas no 

alto-forno foram fundamentais para os estudos relacionados a simulação e modelagem de sua 

operação, como forma de otimizar e predizer o comportamento do alto-forno e do processo, 

dada determinada alteração nos parâmetros de operação. Assim, o desenvolvimento de 

modelos/simuladores apresenta-se cada vez mais importante e com resultados mais precisos, a 

fim de se possibilitar ganhos de produtividade em um mercado globalizado e altamente 

competitivo. 

Nesse sentido, vários modelos de simulação do alto-forno foram desenvolvidos ao longo das 

últimas décadas, incluindo modelos bi e tridimensionais que possibilitaram avanços e 

informações detalhadas a respeito do fluxo de fluídos e balanços de massa e térmicos no interior 

do alto-forno (DONG et al., 2009). 

Considerando as dificuldades existentes, aliado ao crescimento da aplicação de redes neurais 

artificiais, na solução de sistemas complexos de forma eficaz e com redução de capacidade 

computacional necessária para sua execução, reforçada, conforme aponta Haykin (2001, p. 75, 

grifos no original) pela “sua habilidade de aprender a partir de seu ambiente e de melhorar o 

seu desempenho através da aprendizagem”, a utilização de redes neurais para prever o 

comportamento do alto-forno, em razão de alterações nos parâmetros de entrada, vem sendo 

utilizado de forma crescente e promissora. 

Contudo, a obtenção de dados para alimentar tais modelos pode ser complexa ou inviável, por 

exemplo, a região do cadinho é particularmente inacessível no que se refere a possibilidade de 

medições das condições de operação do alto-forno. A presença da fase gasosa, líquida e sólida, 

aliada as altas temperaturas deixa essa tarefa ainda mais difícil e, dessa forma, alguns dados são 

obtidos de forma indireta ou por interpretação das medidas que são possíveis, tais como 

temperatura e composição do gusa.  (YANG et al., 2017). 
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3.5.1 Modelos de simulação do alto-forno 

Em análise ao cenário atual da utilização de redes neurais aplicadas aos processos de alto-forno 

verificam-se estudos importantes a partir da década de 90 com trabalhos focados na previsão 

da temperatura do ferro-gusa, teor de silício e basicidade da escória.  

Nessa perspectiva, citam-se os trabalhos de Bulsari e Saxen (1995) que usaram RNA para 

determinar o estado do alto-forno e medir sua temperatura, Singh et al. (1996) utilizaram RNA 

para prever o índice de silício no ferro-gusa a partir de parâmetros como pressão de topo, 

basicidade da escória e temperatura de chama. 

Na década seguinte os estudos sobre a utilização de RNA continuaram em progresso, sendo que 

Radhakrishnan e Mohamed (2000) utilizaram redes neurais para predizer a composição do 

ferro-gusa e da escória, Dobrzanski et al. (2014) utilizaram RNA para predizer a composição 

química do ferro-gusa produzido nos altos-fornos da unidade de Dabrowa (Polônia). 

3.5.2 Silício 

Angela X. Ge (1999), em dissertação desenvolvida no MIT, apresentou o modelo de alto-forno 

com a utilização de redes neurais do tipo multilayer perceptron com foco na determinação no 

teor de silício e da temperatura do gusa a partir de 11 variáveis de entrada. O estudo contemplou 

a utilização de algoritmos de aprendizado distintos, bem como diferentes taxas de aprendizado, 

demonstrando a possibilidade de melhoria dos resultados com a variação de tais parâmetros. Os 

resultados do modelo para previsão do teor de silício são apresentados na tabela 2. 

Tabela 2: Resultado dos modelos desenvolvidos para previsão de 
teor de silício no gusa por Ge (1999). 

Modelo MSE RMSE 

Modelo linear 0,0114 0,1068 

ANN (25 neurônios na camada intermediária) 0,0098 0,0990 

ANN (12 neurônios na camada intermediária) 0,0998 0,0990 

Fonte: GE (1999). 

Medeiros (2006) desenvolveu um modelo de RNA para acompanhamento do processo do alto-

forno 3 da CSN incluindo a previsão de teor de silício no gusa. O modelo desenvolvido com 
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redes do tipo multilayer perceptron apresentou MSE de 0,314 no treinamento e 0,716 no teste 

para a predição do teor de silício no gusa. 

Saxén e Pettersson (2007) desenvolveram modelo de redes neurais para previsão do teor de 

silicio utilizando-se de 15 váriaveis de entrada, sendo utilizadas 800h de dados de operação 

para treinamento e 187h de dados de operação para validação do  modelo. O modelo obtido 

apresentou RMSE de 0,093 no treinamento e de 0,131 nos teste. 

Dobrzaski, Gawron e Berlinski (2014) desenvolveram um modelo em redes neurais composto 

de 38 variáveis de entrada para previsão do teor de silicio, com um banco de dados de 7333 

registros, correspondente ao período de janeiro/2001 a dezembro/2013. O melhor resultado 

obtido apresentou um MSE 0,0926 no treinamento e 0,1034 nos testes. 

3.5.3 Consumo de combustível 

Rasul, Tanty e Mohanty (2007) desenvolveram um modelo baseado no balanço térmico, de 

massa e dados de operação para otimizar o uso de energia no alto-forno e melhorar a 

produtividade por meio da predição do consumo de coque durante a operação. O erro do modelo 

entre os valores reais e aqueles preditos foi de 8,6%.  

Wang et al. (2013) desenvolveram um modelo baseado em redes neurais para predição do 

consumo de combustível. O modelo utilizou 16 variáveis de entrada, 20 neurônios na camada 

intermediária e obteve um erro médio de 1,58% nos testes realizados. 

Gasparini, et al. (2017) desenvolveram um modelo termoquímico para cálculo do fator omega 

e consumo de carbono. O modelo foi baseado no cálculo do balanço de massa e térmico na zona 

de preparação e composição de CO,CO2 e H2 no gás de topo. O modelo obteve um R2 de 79,3% 

para o consumo de carbono e 98,31% para o cálculo do fator omega. 

3.5.4 Enxofre 

Wang et al. (2006) desenvolveram um modelo de RNA com 9 variaveis de entrada para 

predição do tero de enxofre do gusa. As variáveis eram relativas aos dados de saída da corrida 

anterior como, por exemplo, temperatura de topo e teor de silicio. Em 90% das predições o 

MSE do modelo foi de até 0,005. 
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Dobrzanski et al. (2015) desenvolveram modelo, a partir de dados dos alto-fornos da Arcelor 

Mittal de Dabrowa, para predição do teor de enxofre no gusa. A rede desenvolvida possuia 24 

neurônios na camada de entrada e 5 na intermediária. Os resultados apresentadaram MSE de 

0,0009 no treinamento e teste do modelo. 

David et al. (2016) desenvolveram um modelo em redes neurais artificiais para previsão do teor 

de enxofre e silício no gusa. A rede do tipo multilayer perceptron possui camada de entrada e 

intermediária com 6 neurônios cada. Os resultados encontrados são apresentados na tabela 3. 

Tabela 3: Resultados do modelo desenvolvidos para previsão de teor de 
silício e enxofre no gusa por David et al. (2016). 

RNA 
MSE 

Treinamento Teste 

Si 0,001839 0,002071 

S 0,000580 0,0011 

Fonte: DAVID et al. (2016). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

Por se tratar do desenvolvimento de um simulador do processo baseado em redes neurais 

artificiais não serão necessários recursos de laboratório ou equipamentos de valor elevado. O 

código fonte foi desenvolvido em Python, com utilização das bibliotecas Keras e SciKit Learn.  

Capuano (2009, p. 14) destaca que uma vez definida pela utilização de redes neurais a 

dificuldade recai na “correta seleção do modelo e arquitetura da rede para solucionar o problema 

que se apresenta”. No presente caso utilizou-se de redes neurais artificiais do tipo MLP 

(MultiLayer Perceptron) com algoritmo backpropagation pela sua versatilidade e amplitude de 

situações em que pode ser aplicada.  

Goedtel et al. (2006, p. 366) destacam que “o primeiro passo envolvido no ajuste dos pesos 

sinápticos de uma RNA consiste em compilar um conjunto de dados que relacionam as entradas 

e saídas do sistema em questão”. 

Deforma geral a metodologia utilizada no desenvolvimento é apresentada na figura 35, sendo 

que cada uma das etapas é detalha no presente capítulo. 

 

Figura 35: Fluxograma com as etapas seguidas no desenvolvimento da máquina de comitê. 
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4.1 Descrição do banco de dados 

Os dados utilizados são oriundos da operação de um alto-forno de siderúrgica brasiliera, no 

período de outubro/2018 a janeiro/2019. De acordo com os dados disponíveis o alto-forno 2 

possui uma produção diária média de 4000 toneladas. 

As variáveis a serem utilizadas no modelo foram definidas a partir daquelas que são dados de 

entrada para o processo, conforme apresentado na tabela 4, abaixo, e, dessa forma, podem ser 

conhecidas ou definidas previamente ao início da operação, a exceção da temperatura de chama, 

que embora possa ser calculada teoricamente a partir dos dados iniciais, foi utilizada aquela 

medida durante a operação. 

Tabela 4: relação de variáveis de entrada utilizadas no desenvolvimento das redes neurais 

Variável Unidade Contagem 

x1 Vazão de O2 nm3/h 1117 

x2 Vazão de Sopro nm3/min 1117 

x3 Enriquecimento de O2 % 1117 

x4 Pressão de Sopro kg/cm2 1117 

x5 Umidade de Sopro g/nm3 1117 

x6 Temperatura de Sopro ºC 1117 

x7 Temperatura de Chama ºC 1117 

x8 Velocidade de Ar nas 
Ventaneiras 

m/s 1117 

x9 Permeabilidade (k) - 1117 

x10 Sínter kg/t 1117 

x11 Minério kg/t 1117 

x12 Pelota kg/t 1117 

x13 Quartzo kg/t 1117 

x14 Umidade do Coque % 1117 

x15 Umidade do Small Coque % 1117 

x16 Cinza de Coque % 1117 

x17 Vazão de Vapor t/h 1117 

x18 H2 no carvão (pci) % 1117 

x19 O2 no carvão (pci) % 1117 

x20 N2 no carvão (pci) % 1117 

x21 C carvão (pci) % 1117 

x22 Umidade do Carvão (pci) % 1117 

x23 S Carvão (pci) % 1117 
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4.2 Pré-processamento de dados 

Os dados utilizados para desenvolvimento do modelo devem ser tratados previamente com o 

objetivo de ajustar o vetor a ser utilizado para cada uma das entradas (ajuste o delay time ou 

tempo de residência), identificar os outliers, valores em branco e padronizar os dados. 

O melhor refinamento dos dados a serem utilizados no modelo contribui para uma modelagem 

mais rápida (menor tempo de convergência do modelo) e diminuição do erro do modelo. 

A seguir são apresentadas as etapas tratamento dos dados na etapa denominada pré-

processamento de dados utilizadas no presente trabalho. 

4.2.1 Ajustando delay time dos dados 

No que tange ao tempo necessário para que a carga atinja o nível das ventaneiras, é importante 

que os dados para utilização em modelos levem em consideração esse delay para obtenção do 

vetor correspondente entre os dados de entrada e respectivas saídas, evitando falhas na 

modelagem pretendida relativas à correspondência entre dados de entrada e saída.   

Como informado no capitulo 3, valores típicos apontam que leva aproximadamente de 5 a 6 

horas para que o material carregado atinja o nível das ventaneiras e de 5 a 10 segundos para que 

o gás atinja a parte superior do alto-forno, porém tais tempos variam de acordo com as 

dimensões e características de operação dos fornos, sendo necessário aplicação de metodologia 

baseada nos dados de operação para definição dos tempos de forma adequada. 

Nessa perspectiva, Han et al. (2018) realizaram a análise do delay time entre cada uma das 

variáveis de entrada por meio de sua correlação com uma variável de saída, utilizando o maior 

valor correlação entre a variável de entrada e a de saída para determinar o delay time daquela 

variável. Foi considerado no estudo citado uma variação de 0 a 5 horas na determinação dos 

delays para desenvolvimento de um modelo de predição de silício para o gusa.  

Mesma metodologia havia sido proposta e utilizada por Ge (1999) no desenvolvimento de 

modelo para previsão de silício do gusa, sendo utilizado um intervalo de 0 a 7 horas. 

Assim, tal procedimento foi utilizado no desenvolvimento do modelo, comparando cada uma 

das variáveis de entrada com a variável de saída fuel rate, aplicando um intervalo de 0 a 8h. 
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4.2.2 Identificação dos outliers 

Outlier é a denominação dada para pontos que podem ser considerados anomalias dentro do 

conjunto que forma o dataset a ser avaliado para a construção do modelo e, consequentemente, 

prejudicar a generalização do modelo se não tratados de forma adequada. 

Outliers podem ocorrer de forma legitima, quando a medição está correta, mas é incomum, que 

é uma forma de detecção de fraudes, por exemplo, ou indicando uma falha crítica no processo 

ou pode ser oriunda de uma falha de medição, devendo assim ser descartado (KOTU, 2019). 

Assim, alguns outliers são de fácil identificação, por exemplo, não haverá dados de produção 

de gusa com consumo de combustível igual a zero ou não haverá produção de gusa sem aporte 

de matéria-prima. Entretanto, alguns casos a identificação de um outliers pode ser complexa, 

sendo importante a utilização de técnicas específicas para uma adequada avaliação do conjunto 

de dados a ser usado no desenvolvimento do modelo. 

As técnicas de tratamento de outliers tem sido aprimorada nos últimos anos e, dentre as 

existentes, destaca-se o algoritmo Local Outlier Factor (LOF) proposto por Breunig et al. 

(2000) por meio do artigo LOF: identifying density-based local outliers. 

Conforme destacado por Oliveira Campos (2015, p.10-11) o método de Local Outlier Factor é 

aplicado a partir de 3 definições: 

1. Seja D uma base de dados. Para qualquer inteiro positivo k, a k_distance 

de um objeto p, definida como k_distance(p), é a distância d(p,o) entre p 

e um objeto o ∈ D tal que: i) no mínimo k objetos o’ ∈ D \ {p} têm-se 

d(p,o’) e ii) no máximo k-1 objetos o’ ∈ D\{p} têm-se d(p,o’)<d(p,o). 

2. Dada a k_distance(p), a vizinhança k_distance de p contém cada objeto 

cuja distância para p não é maior que k_distance(p). Assim, Nk_dist(p) = { 

q ∈ D \ {p} | d(p,q) ≤ k_distance(p) }. 

3. Seja k um número natural, a distância de alcance (reachability distance) 

de um objeto p para um objeto o é definida como reach_distk(p,o) = max{ 

k_distance(o), d(p,o) } (OLIVEIRA CAMPOS, 2015, p. 10-11). 

A partir de tais definições é calculada a densidade da região (lrd) onde se encontra o ponto p, 

equação 4.1. A determinação se o ponto p será um outlier é realizada a partir da comparação da 

densidade da região que ele se situa e as demais, conforme equação 4.2. 
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𝑙𝑟𝑑 (𝑝) = 1/
∑ 𝑟𝑒𝑎𝑐ℎ (𝑝, 𝑜)∈ ( )

𝑁 (𝑝)
 (4.1) 

𝐿𝑂𝐹 (𝑝) =

∑
∈ ( )

( )
( )

𝑁 (𝑝)
 (4.2) 

Assim, o Local Outlier Factor é baseado na avaliação de quantos pontos vizinhos (k) um dado 

ponto (p) do conjunto de dados (D) tem em uma vizinhança abrangida por um raio (r). Assim, 

os pontos que tiverem uma baixa densidade relativa de vizinhos são considerados outliers.  

De forma esquemática, a partir da Figura 36 e considerando k = 4, o algoritmo baseado no 

Local Outlier Factor tem o seguinte procedimento: 

i. determina um raio de vizinhança para cada um dos pontos, de forma a cada um deles ter 

4 vizinhos; 

ii. verifica a densidade relativa da área formada por cada um dos círculos (lrdk(p)); 

iii. determina as densidades relativas que serão caracterizadas como outliers em função do 

baixo valor (LOFk(p)), sendo que para LOFk(p) ≈ 1 o ponto é inlier e para  

LOFk(p) >> 1 o ponto é um outlier. 

 
Figura 36: Representação do Local Outlier Factor na determinação da vizinhança, para k=4. 

(Adaptado de WENIG, 2018). 

No presente trabalho foi utilizado o Local Outlier Factor com valor típico de k = 20. 
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4.2.3 Padronização dos dados 

Considerando a variedade de características dos dados a serem obtidos, podendo haver dados a 

serem utilizados por faixa de tempo, binários ou de magnitudes diversas, realizou-se a 

padronização dos dados. 

A padronização das variáveis visa sua otimização durante a modelagem, diminuindo o tempo 

de convergência do modelo. Estudo realizado por Anysz, Zbiciak e Ibadov (2016) sobre o efeito 

da padronização dos dados em modelos de redes neurais, indicou diminuição nas taxas de erro 

quando da utilização da técnica.   

A padronização de uma dada variável x, com média xm e desvio padrão  é dada por (4.3): 

𝑍  =   (𝑥 − 𝑥 )/𝜎                        (4.3) 

Dessa forma, Zi será adimensional com média igual a zero e variância igual a um. Os dados 

binários ou aqueles que utilizam classificação por faixa alimentam o modelo sem realização do 

procedimento supra. 

A vantagem de utilizar a padronização dos dados, além de melhorar a convergência do modelo, 

é reduzir o tempo e recurso computacional no desenvolvimento. 

4.3 Topologia da Rede Neural 

Foram utilizadas redes neurais do tipo MultiLayer Perceptron (MLP), em função de sua 

versatilidade e ampla possibilidade de resolução de problemas lineares e não lineares (BRAGA 

et al., 2000), com função de ativação do tipo linear retificada (Relu) e aprendizado 

supervisionado, com a utilização do algoritmo backpropagation.  

4.4 Definição da função de ativação 

A função sigmóide era largamente utilizada, inclusive em camadas intermediárias de modelos 

para os quais a resposta não estava compreendida entre 0 e 1, contudo, atualmente, o seu uso é 

recomendado apenas para os casos específicos de classificação em que a saída da rede seja 

limitada entre 0 e 1, uma vez que se trata de uma função em que a taxa de aprendizado é lenta 

quando comparada com outras funções de ativação como, por exemplo, a tangente hiperbólica, 

a linear e linear retificada (Relu) (GOODFELLOW et al., 2016). 
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Assim, considerando a ampla utilização em problemas de predição com resultados positivos, 

foi definida pela utilização da função de ativação do tipo Relu no presente estudo. 

4.5 Definição do número de neurônios na camada intermediária 

Conforme destaca Jimenez et al. (2004), o número de neurônios na camada intermediária 

depende da complexidade do problema a ser modelado, sendo difícil uma estimativa a priori 

do número a ser considerado, o que, por vezes, exige várias tentativas para obtenção do 

quantitativo ótimo, não havendo, assim, uma solução exata para a determinação do número de 

neurônios na camada intermediária (PITAMBARE, 2016). 

Saxén e Petterson (2006) destacam que a quantidade de dados de entrada e neurônios da camada 

escondida devem ser selecionados de forma criteriosa, a fim de evitarmos overfitting. 

A determinação do número de neurônios da camada intermediária pode ser realizada variando 

a quantidade de neurônios nessa camada e comparando os resultados, uma vez que um número 

baixo de neurônios pode resultar em underfitting, que é uma pobre generalização (poor 

generalization) em função da insuficiência do tempo de treinamento ou da quantidade de 

neurônios na camada intermediária (SHU e BURN, 2004), e um número elevado em overfitting, 

ou seja, a rede neural incorpora ao modelo detalhes específicos da amostra, diminuindo a 

precisão das predições na etapa de teste ou validação (Yinyin, et al., 2007). 

A partir do review de métodos para definição do número de neurônios da camada intermediária, 

apresentado por Panchal e Panchal (2014), destaca-se a regra que estabelece que a quantidade 

deve ser um valor entre o número de neurônios na camada de entrada e o número da camada de 

saída. 

Dessa forma, foram realizados testes com variação da quantidade de neurônios na camada 

intermediária de 13 a 25 para comparação dos resultados obtidos e determinação da quantidade 

de neurônios da camada intermediária de cada rede a ser utilizada no modelo. 

4.6 Condição de Parada 

Durante o desenvolvimento do modelo é necessário estabelecer um critério de parada para o 

treinamento. O treinamento é realizado por épocas, que são as interações realizadas, a fim de 

atualizar os parâmetros da rede neural em busca de um ponto de mínimo para solução do modelo. 
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Existem algumas possibilidades a serem utilizadas e, em geral, são baseadas na variação ou 

obtenção de um valor de erro predefinido. Como exemplos de critérios de paradas pode-se citar: 

i) definição de um valor de MSE alvo, sendo que quando atingido o treinamento será 

interrompido; ii) interrupção do treinamento quando o valor de MSE for estabilizado; iii) 

interrupção do treinamento caso o valor de MSE começar a aumentar; iv) definição prévia do 

número de interações (ou épocas) a serem realizadas. 

No presente caso, optou-se pela utilização do critério de estabilização do erro, dessa forma, 

caso não observada a melhoria do resultado por 10 interações consecutivas o treinamento é 

interrompido. 

4.7 Validação Cruzada (k-fold) 

O cerne da validação cruzada é obter uma resposta imparcial sobre a performance do modelo, 

aumentando as chances de detecção de eventual overfitting ou underfitting do modelo, em 

função da diferença de acurácia entre os grupos de treinamento e teste. 

Para a realização da validação cruzada do tipo k-fold (k=10), a amostra foi dividida em dez 

partes, sendo nove para treinamento e uma para teste. O processo foi repetido dez vezes, de 

forma que cada uma das partes tenha sido utilizada como teste, após o treinamento das outras 

nove. 

Tal metodologia foi utilizada para determinar o número ótimo de neurônios na camada de 

entrada, bem como para desenvolver as redes neurais que compõem a máquina de comitê. 

4.8 Componentes da Máquina de Comitês 

Para obtenção dos membros do comitê, ou seja, cada uma das redes neurais que compõe o 

modelo final foi utilizada a variação de pesos em que cada rede inicia a seu treinamento, a fim 

de obtermos componentes que certo grau de distinção, mas com respostas convergentes, 

conforme detalhado no capitulo 3, subitem 3.4.1 do presente estudo. 

Para resultado de cada uma das predições do modelo (fuel rate, teor de silício e enxofre) foi 

utilizado o valor médio das respostas dos componentes (media ensemble). 
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4.9 Avaliação dos resultados  

De forma a permitir a comparação com os resultados dos demais modelos encontrados na 

literatura, apresentados no capítulo 3, subitem 3.5 e subsequentes, bem como por ser o método 

usual de avaliação da qualidade de um modelo de redes neurais, utilizou-se os resultados de 

MSE e RMSE, para avaliação dos resultados obtidos pela máquina de comitê desenvolvida no 

presente trabalho. 

Contudo, ainda, assim optou-se por calcular o coeficiente de correlação de Pearson dos modelos 

desenvolvidos, a fim de realizar uma avaliação comparativa entre os valores obtidos no modelo 

de máquina de comitê com os demais modelos que apresentam somente a métrica de R2 para 

avaliação de desempenho. 

4.10 Representação esquemática da máquina de comitê 

A partir da metodologia descrita no presente capítulo apresenta-se na Figura 37 o modelo 

esquemático da máquina de comitê proposta para predição do fuel rate e dos teores de silício e 

enxofre no gusa. 

 

Figura 37: Estrutura da Máquina de Comitê.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Apresentação dos dados 

Os dados utilizados são constituídos dos parâmetros operacionais, qualidade do gusa e carga de 

matéria-prima do período compreendido entre outubro/2018 a janeiro/2019, totalizando 1117 

registros. 

A medição das variáveis foi realizada com intervalos de uma hora. A tabela 5 apresenta a 

descrição do banco de dados, incluindo valores médios e desvios padrões, antes de qualquer 

tratamento para identificação de outliers. 

Tabela 5: Variáveis de entrada do modelo. 

Variável Unidade Contagem Média Desvio padrão 

x1 Vazão de O2 nm3/h 1117 7904 2521 

x2 Vazão de Sopro nm3/min 1117 2773 203 

x3 Enriquecimento de O2 % 1117 3,74 1,16 

x4 Pressão de Sopro kg/cm2 1117 3,06 0,24 

x5 Umidade de Sopro g/nm3 1117 26,05 4,64 

x6 Temperatura de Sopro ºC 1117 1099 23 

x7 Temperatura de Chama ºC 1117 2172 119 

x8 Velocidade de Ar nas Ventaneiras m/s 1117 223,2 13,8 

x9 Permeabilidade (k) - 1117 6,93 0,66 

x10 Sínter kg/t 1117 1388 26 

x11 Minério kg/t 1117 224 21 

x12 Pelota kg/t 1117 16 25 

x13 Quartzo kg/t 1117 17,56 8,66 

x14 Umidade do Coque % 1117 3,46 1,49 

x15 Umidade do Small Coque % 1117 11,44 1,44 

x16 Cinza de Coque % 1117 7,89 0,24 

x17 Vazão de Vapor t/h 1117 1,35 0,79 

x18 H2 no carvão (pci) % 1117 3,98 0,07 

x19 O2 no carvão (pci) % 1117 2,68 0,37 

x20 N2 no carvão (pci) % 1117 1,71 0,01 

x21 C carvão (pci) % 1117 80,62 0,35 

x22 Umidade do Carvão (pci) % 1117 1,51 0,13 

x23 S Carvão (pci) % 1117 0,5771 0,0586 

x24 Si no Gusa % 1117 0,5528 0,2230 

x25 S no Gusa % 1117 0,0394 0,0182 

x26 Fuel Rate kg/t 1117 485,47 9,92 
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5.1.1 Delay time 

Conforme apresentado no capítulo 4, as diversas matérias primas têm tempos de residência 

distintos, assim foi realizada a análise de correlação das variáveis em relação ao consumo total 

de combustível, sendo os dados detalhados apresentados na tabela 6. 

De forma, resumida, apresenta-se a seguir os tempos de residência aplicados em cada uma das 

variáveis de entrada para obtenção de cada um dos vetores com os conjuntos de dados de 

entrada e saída a ser utilizado para desenvolvimento do modelo  

A tabela 6 apresenta os valores de correlação de Pearson (r) encontrados para o intervalo de 0h 

a 8h para ajuste do vetor utilizado com as entradas e saídas correspondentes. Os valores em 

negritos apresentam os tempos considerados no ajuste realizado. 

Tabela 6: Correlação de Pearson (r) das variáveis em relação ao 
consumo de combustível versus delay time aplicado. 

Delay 
Fuel Rate 

0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 

x1 0,0143 0,0283 0,0418 0,0634 0,0725 0,0817 0,0986 0,1091 0,1139 

x2 -0,2752 -0,2380 -0,1986 -0,1426 -0,1106 -0,0793 -0,0369 -0,0079 0,0077 

x3 0,1261 0,1259 0,1245 0,1298 0,1248 0,1216 0,1274 0,1282 0,1274 

x4 -0,2077 -0,1704 -0,1331 -0,0799 -0,0495 -0,0191 0,0219 0,0476 0,0590 

x5 -0,2999 -0,2687 -0,2355 -0,1989 -0,1648 -0,1366 -0,1065 -0,0762 -0,0513 

x6 0,1287 0,1048 0,0769 0,0467 0,0146 -0,0196 -0,0516 -0,0771 -0,0938 

x7 0,0279 0,0441 0,0576 0,0605 0,0711 0,0837 0,0868 0,0903 0,0949 

x8 -0,1896 -0,1806 -0,1697 -0,1465 -0,1418 -0,1380 -0,1225 -0,1102 -0,0996 

x9 0,1926 0,2217 0,2409 0,2415 0,2578 0,2749 0,2713 0,2661 0,2579 

x10 -0,2636 -0,2650 -0,2671 -0,2692 -0,2713 -0,2734 -0,2755 -0,2769 -0,2767 

x11 -0,2636 -0,2651 -0,2671 -0,2692 -0,2713 -0,2734 -0,2755 -0,2769 -0,2767 

x12 0,2636 0,2650 0,2671 0,2692 0,2713 0,2734 0,2755 0,2769 0,2767 

x13 0,2636 0,2651 0,2671 0,2692 0,2713 0,2734 0,2755 0,2769 0,2767 

x14 -0,2636 -0,2650 -0,2671 -0,2692 -0,2713 -0,2734 -0,2755 -0,2769 -0,2767 

x15 -0,2636 -0,2650 -0,2671 -0,2692 -0,2713 -0,2734 -0,2755 -0,2769 -0,2767 

x16 -0,2114 -0,2153 -0,2187 -0,2211 -0,2284 -0,2358 -0,2414 -0,2465 -0,2513 

x17 0,1978 0,1975 0,1974 0,1973 0,1976 0,1982 0,1988 0,1993 0,2001 

x18 0,1152 0,1168 0,1178 0,1180 0,1241 0,1311 0,1360 0,1401 0,1447 

x19 0,1997 0,2034 0,2087 0,2141 0,2209 0,2275 0,2355 0,2425 0,2500 

x20 -0,1181 -0,1192 -0,1205 -0,1224 -0,1247 -0,1271 -0,1295 -0,1318 -0,1340 

x21 -0,1209 -0,1134 -0,1062 -0,0987 -0,0916 -0,0833 -0,0752 -0,0730 -0,0682 

x22 0,1419 0,1407 0,1412 0,1417 0,1419 0,1417 0,1417 0,1416 0,1418 

x23 -0,2267 -0,2237 -0,2206 -0,2170 -0,2137 -0,2110 -0,2102 -0,2105 -0,2093 
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Dessa forma, os tempos considerados para o vetor de dados em relação ao tempo (t) a ser 

utilizado é apresentado na tabela 7: 

Tabela 7: Delay time das variáveis de entrada do modelo. 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 

Delay t-8 t t-3 t t t t-8 t t-5 t-7 t-7 t-7 t-7 t-7 t-7 t-8 t-8 t-8 t-8 t-8 t t t 

5.1.2 Outliers 

O algoritmo Local Outlier Factor apresenta o resultado de duas formas: i) classifica o ponto 

como sendo um outlier, atribuindo o valor -1 a coluna para esse fim, ou como inlier, atribuindo 

o valor de 1 na referida coluna; ii) apresenta uma representação gráfica com os pontos e o raio 

da vizinhança. 

A utilização de k = 20 representa que a vizinhança de referência de cada um dos pontos deve 

conter aproximadamente 1,80% dos pontos totais do dataset, indicando que o valor adotado de 

k não é elevado quando comparado ao tamanho do conjunto de dados. 

A representação gráfica do resultado do algoritmo Local Outlier Factor de cada uma das 

variáveis analisadas é apresentada nas Figuras 39 a 42, sendo que o raio da vizinhança está 

destacado em azul. Associada aos gráficos foi utilizada a matriz de resposta do algoritmo que 

classificou os outliers com -1 na coluna específica para tal, permitindo sua identificação no 

conjunto de dados a ser utilizado para desenvolvimento dos modelos.  

  
(a) (b) 

Figura 38: Detecção de outlier pelo método Local Outlier Factor para: a) Vazão de Oxigênio; 
b) Vazão de Sopro. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Figura 39: Detecção de outlier pelo método Local Outlier Factor para: a) Enriquecimento de 
O2; b) Pressão de Sopro; c) Umidade de Sopro; d) Temperatura de Sopro; e) Temperatura de 

Chama; f) Velocidade de Ar nas Ventaneiras. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Figura 40: Detecção de outlier pelo método Local Outlier Factor para: a) Permeabilidade (k); 
b) Sínter; c) Minério; d) Pelota; e) Quartzo; f) Umidade do Coque. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Figura 41: Detecção de outlier pelo método Local Outlier Factor para: a) Cinza de Coque; 
b) Vazão de Vapor; c) %H2 nos finos de injeção; d) %O2 nos finos de injeção; 

e) %N2 nos finos de injeção; f) %C nos finos de injeção. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

 
(e) 

Figura 42: Detecção de outlier pelo método Local Outlier Factor para: a) Umidade nos finos 
de injeção; b) %S nos finos de injeção; c) %S no gusa; d) fuel rate; e) Si no gusa. 
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A partir de tal análise se realizou a remoção dos outliers do banco de dados, sendo que a base 

dados para desenvolvimento do modelo passou a ter 863 registros, conforme apresentado na 

tabela 8, representando aproximadamente 78% dos dados iniciais. 

Tabela 8: Dados das variáveis após a exclusão dos outliers. 

Variável Unidade Contagem Média 
Desvio 

Padrão (σ) 
σ (antes do 
tratamento) 

Δσ 

Vazão de O2 nm3/h 893 8059 2493 2521 1% 

Vazão de Sopro nm3/min 893 2810 70 203 66% 

Enriquecimento de 
O2 

% 893 3,78 1,15 1,16 1% 

Pressão de Sopro kg/cm2 893 3,10 0,11 0,24 55% 

Umidade de Sopro g/nm3 893 26,51 4,50 4,64 3% 

Temperatura de 
Sopro 

ºC 893 1100 20 23 11% 

Temperatura de 
Chama 

ºC 893 2179 24 119 80% 

Velocidade de Ar 
nas Ventaneiras 

m/s 893 224,3 5,4 13,8 61% 

Permeabilidade (k) - 893 6,91 0,47 0,66 29% 

Sínter kg/t 893 1391 19 26 25% 

Minério kg/t 893 224 21 21 1% 

Pelota kg/t 893 13 20 25 20% 

Quartzo kg/t 893 17,15 8,44 8,66 3% 

Umidade do Coque % 893 3,49 1,43 1,49 4% 

Umidade do Small 
Coque 

% 893 11,46 1,44 1,44 0% 

Cinza de Coque % 893 7,90 0,23 0,24 1% 

Vazão de Vapor t/h 893 1,43 0,76 0,79 3% 

H2 no carvão (pci) % 893 3,98 0,07 0,07 0% 

O2 no carvão (pci) % 893 2,69 0,37 0,37 0% 

N2 no carvão (pci) % 893 1,71 0,01 0,01 0% 

C carvão (pci) % 893 80,62 0,35 0,35 0% 

Umidade do Carvão 
(pci) 

% 893 1,51 0,13 0,13 0% 

S Carvão (pci) % 893 0,5774 0,0587 0,0586 0% 

Si no Gusa % 893 0,5461   0,2127  0,2230  5% 

S no Gusa % 893 0,0387 0,0167 0,0182 8% 

Fuel Rate kg/t 893 484,46 7,99 9,92 19% 

 
De forma geral, observa-se que o tratamento dos outliers resultou em uma diminuição do desvio 

padrão das variáveis em especial para as variáveis vazão de sopro, pressão de sopro, 

temperatura de chama e velocidade de ar nas ventaneiras, indicando que a exclusão dos outliers 

diminuiu o intervalo de variabilidade dos dados para limites coerentes com aqueles observados 

na maioria dos registros. 
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Cumpre descartar, que aproximadamente 10% dos dados foram descartados por se tratarem de 

registros incompletos, que impossibilitavam sua utilização para o modelamento, e os demais 

12% foram classificados como outliers em alguma das medições. 

5.1.3 Padronização dos dados 

As Figuras 43 e 44, apresentam os dados de treinamento para o modelo com os dados 

padronizados (coluna à direita) e não padronizados (coluna à esquerda). Cabe salientar que para 

as variáveis de repostas não é realizada a padronização dos valores. Observa-se melhor 

performance para o modelo quando utilizado os dados padronizados, conforme denotado 

convergência do modelo como uma menor quantidade de épocas (variação do MSE ao longo 

das épocas), uma vez que para o modelo não padronizado verifica-se que não houve 

convergência após 1000 épocas, sendo que para os dados padronizados observa-se boa 

convergência a partir de 600 épocas. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 43: Treinamento realizado sem a padronização dos dados (coluna à esquerda) e com a 
padronização dos dados (coluna à direita) para o modelo de consumo de combustível: 

a) escala de 0 a 300000; b) escala de 0 a 2000. 
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Figura 44: Treinamento realizado sem a padronização dos dados (coluna à esquerda) 
e com a padronização dos dados (coluna à direita) para o modelo de consumo de combustível, 

escala de 0 a 500.  

Assim, espera-se que a padronização dos dados otimize a convergência do modelo, resultando 

em um menor custo computacional na etapa de desenvolvimento. Salienta-se que algumas das 

etapas de simulação tem tempo médio de 30horas, sendo que procedimentos que resultem em 

melhoria de desempenho e, consequentemente, menores tempos de processamento são de 

grande valia durante a etapa de modelamento. 

5.2 Definição da quantidade de neurônios nas camadas intermediárias 

Os testes para determinação da quantidade de neurônios para camada de entrada foram 

realizados individualmente para cada rede, variando a quantidade de neurônios de 13 a 25. Para 

cada teste, foi utilizada a validação cruzada do tipo k-fold, com k=10, sendo selecionado para 

camada de entrada a quantidade de neurônios que se apresenta o menor erro quadrático médio 

nos testes. 

O detalhamento de cada um dos valores é apresentado nas tabelas de 10 a 12, para fuel rate, 

enxofre e silício, respectivamente. Com base nos melhores valores encontrados foram definidas 

a quantidade de neurônios na camada intermediária de cada rede neural, conforme apresentado 

na tabela 9. 

Tabela 9: Quantidade neurônios na camada intermediária para cada um dos modelos.   

Rede Quantidade de Neurônios MSE médio 

Silício 23 0,097794 

Enxofre 16 0,01336 

Fuel Rate 21 5,2119 
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O número de neurônios na camada intermediária tem relação com a complexidade do problema, 

dessa forma, a partir dos valores encontrados espera-se maior dificuldade no modelamento das 

redes para predição do teor de silício, seguido pelo fuel rate e teor de enxofre. 
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Tabela 10: Resultado dos treinamentos e testes realizados com a variação de neurônios da camada intermediária entre 13 e 25 - Fuel Rate. 

Quantidade 
de neurônios 

k MSE 
(média) 

RMSE 
(média) 

Média 
Geral 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

treino 
13 

29,9329 29,6514 29,3147 26,1709 27,2467 26,9293 26,7639 25,8812 23,3345 20,3619 26,5587 5,1535 
5,3669 

teste 13,8683 14,5796 37,0141 70,6274 64,6169 36,7340 49,2725 47,6182 102,9242 93,8645 53,1119 7,2878 

treino 
14 

31,4504 28,8403 29,5069 23,4256 24,9665 27,8919 25,9881 27,5277 24,8683 20,4916 26,4957 5,1474 
5,3735 

teste 9,5062 13,7608 42,4658 103,2164 87,8384 36,5206 46,4266 40,8426 67,9951 100,3090 54,8882 7,4087 

treino 
15 

29,1478 29,0673 29,3356 25,7029 25,0050 25,6403 25,4905 26,7061 24,4730 18,1407 25,8709 5,0863 
5,2908 

teste 13,3452 13,8794 43,8719 72,2954 80,1701 32,8012 59,7398 39,8171 59,0199 93,6037 50,8544 7,1312 

treino 
16 

29,1658 27,8832 29,7139 24,6460 23,4123 28,7033 29,3697 25,7597 26,3140 19,5611 26,4529 5,1432 
5,2965 

teste 18,2605 13,6296 29,8079 65,9624 38,9418 40,0647 59,2762 39,4724 52,3148 87,9607 44,5691 6,6760 

treino 
17 

29,6211 27,8870 27,4609 27,4382 26,0685 24,2442 25,6718 29,1234 24,3075 21,8681 26,3691 5,1351 
5,3104 

teste 12,9457 21,2916 49,1671 78,8080 38,9237 30,0118 52,6899 44,4786 54,7057 91,3966 47,4419 6,8878 

treino 
18 

29,2943 29,4159 29,9633 26,6092 24,2409 24,2650 24,3726 26,5533 24,7001 22,6056 26,2020 5,1188 
5,2707 

teste 6,1826 16,1597 53,0714 66,1721 49,2679 30,3119 40,8884 41,3195 46,1073 91,1325 44,0613 6,6379 

treino 
19 

29,5956 30,0307 27,7806 25,9253 25,8319 25,5560 26,0319 24,6891 23,7132 21,4648 26,0619 5,1051 
5,3384 

teste 13,1250 14,9045 43,7725 79,8631 84,4398 29,0046 55,7487 40,4329 103,5679 88,4047 55,3264 7,4382 

treino 
20 

29,9552 29,0898 28,8854 26,2369 23,4498 26,4974 26,9883 26,3261 27,2543 21,7516 26,6435 5,1617 
5,3455 

teste 13,8845 16,0044 37,9883 70,5161 82,4543 36,0998 50,3345 39,0027 50,4984 93,1100 48,9893 6,9992 

treino 
21 

24,7431 27,8328 27,6120 25,8841 27,4074 24,5899 23,5439 26,1585 24,8546 18,3577 25,0984 5,0098 
5,2119 

teste 11,0434 20,8435 34,5074 71,4566 72,0684 33,6834 66,5304 35,4790 56,5428 92,1692 49,4324 7,0308 

treino 
22 

28,0982 28,0008 27,9596 26,2559 26,3421 25,8231 26,6507 23,4534 26,0719 22,2918 26,0948 5,1083 
5,2798 

teste 13,3292 14,9945 27,8613 85,9076 46,2949 32,5365 53,2963 43,2302 63,9002 84,2130 46,5564 6,8232 

treino 
23 

30,2744 28,8125 26,9029 30,4094 24,3899 27,1866 26,4084 27,8455 24,4041 20,2118 26,6846 5,1657 
5,3818 

teste 16,1624 14,6543 35,5464 75,1839 94,7631 36,6321 53,2319 47,2649 76,8842 86,4531 53,6776 7,3265 

treino 
24 

29,2039 27,8719 29,3497 23,1523 26,5299 26,3649 25,3288 24,7875 25,2225 20,5446 25,8356 5,0829 
5,3145 

teste 13,2740 14,1940 33,4312 96,4375 115,4297 36,0271 51,8296 44,8966 55,0129 86,9657 54,7498 7,3993 

treino 
25 

26,3476 31,5019 28,8225 25,9429 27,3809 27,0028 24,8062 27,1692 25,0275 19,0220 26,3023 5,1286 
5,3045 

teste 14,8085 24,6874 27,5820 65,3259 57,6360 34,7041 48,8987 36,0330 70,2122 94,5286 47,4416 6,8878 
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Tabela 11: Resultado dos treinamentos e testes realizados com a variação de neurônios da camada intermediária entre 13 e 25 - Enxofre 

Quantidade 
neurônios 

k MSE 
médio 

RMSE 
médio 

Média  
Geral 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

treino 
13 

0,00014 0,00012 0,00013 0,00014 0,00015 0,00022 0,00012 0,00016 0,00017 0,00018 0,00015 0,01242 
0,01677 

teste 0,00070 0,00072 0,00083 0,00161 0,00112 0,00038 0,00069 0,00038 0,00591 0,01886 0,00312 0,05586 

treino 
14 

0,00010 0,00014 0,00012 0,00013 0,00015 0,00015 0,00012 0,00025 0,00013 0,00011 0,00014 0,01184 
0,01529 

teste 0,00027 0,00081 0,00036 0,00158 0,01289 0,00037 0,00085 0,00320 0,00038 0,00077 0,00215 0,04634 

treino 
15 

0,00016 0,00011 0,00013 0,00014 0,00012 0,00013 0,00016 0,00010 0,00020 0,00013 0,00014 0,01178 
0,01413 

teste 0,00029 0,00105 0,00026 0,00072 0,00172 0,00105 0,00154 0,00065 0,00395 0,00123 0,00125 0,03530 

treino 
16 

0,00014 0,00016 0,00015 0,00021 0,00012 0,00014 0,00010 0,00018 0,00012 0,00014 0,00014 0,01204 
0,01336 

teste 0,00031 0,00051 0,00036 0,00125 0,00044 0,00052 0,00053 0,00110 0,00090 0,00044 0,00064 0,02524 

treino 
17 

0,00011 0,00013 0,00015 0,00011 0,00016 0,00013 0,00012 0,00018 0,00011 0,00016 0,00014 0,01164 
0,01561 

teste 0,00031 0,00063 0,00088 0,00111 0,01023 0,00085 0,00080 0,00095 0,01013 0,00044 0,00263 0,05131 

treino 
18 

0,00010 0,00016 0,00014 0,00012 0,00010 0,00013 0,00013 0,00013 0,00012 0,00012 0,00013 0,01125 
0,01588 

teste 0,00026 0,00045 0,00090 0,00125 0,00132 0,00042 0,00377 0,00069 0,02357 0,00046 0,00331 0,05753 

treino 
19 

0,00016 0,00015 0,00021 0,00015 0,00012 0,00011 0,00017 0,00012 0,00012 0,00017 0,00015 0,01217 
0,01480 

teste 0,00068 0,00122 0,00091 0,00130 0,00059 0,00056 0,00144 0,00106 0,00578 0,00127 0,00148 0,03848 

treino 
20 

0,00012 0,00009 0,00031 0,00011 0,00012 0,00013 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00012 0,01116 
0,01423 

teste 0,00033 0,00082 0,00568 0,00268 0,00243 0,00127 0,00088 0,00083 0,00177 0,00084 0,00175 0,04187 

treino 
21 

0,00008 0,00011 0,00011 0,00014 0,00016 0,00013 0,00017 0,00013 0,00016 0,00014 0,00013 0,01150 
0,01351 

teste 0,00056 0,00047 0,00047 0,00127 0,00147 0,00072 0,00135 0,00161 0,00074 0,00129 0,00100 0,03156 

treino 
22 

0,00013 0,00014 0,00008 0,00013 0,00013 0,00010 0,00012 0,00010 0,00011 0,00010 0,00011 0,01067 
0,01384 

teste 0,00041 0,00054 0,00094 0,00111 0,00308 0,00158 0,00198 0,00115 0,00651 0,00070 0,00180 0,04244 

treino 
23 

0,00013 0,00009 0,00014 0,00012 0,00012 0,00014 0,00011 0,00011 0,00009 0,00015 0,00012 0,01096 
0,01431 

teste 0,00088 0,00094 0,00038 0,00163 0,00157 0,00390 0,00095 0,00322 0,00524 0,00110 0,00198 0,04452 

treino 
24 

0,00013 0,00011 0,00015 0,00012 0,00011 0,00014 0,00009 0,00010 0,00009 0,00015 0,00012 0,01089 
0,01391 

teste 0,00089 0,00053 0,00203 0,00179 0,00164 0,00107 0,00115 0,00086 0,00411 0,00284 0,00169 0,04113 

treino 
25 

0,00009 0,00011 0,00011 0,00010 0,00013 0,00019 0,00011 0,00014 0,00012 0,00012 0,00012 0,01106 
0,01401 

teste 0,00040 0,00047 0,00157 0,00257 0,00276 0,00087 0,00232 0,00122 0,00313 0,00116 0,00165 0,04057 
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Tabela 12: Resultado dos treinamentos e testes realizados com a variação de neurônios da camada intermediária entre 13 e 25 - Silício. 

Quantidade 
neurônios 

k MSE 
(média) 

RMSE 
(média) 

Média 
geral 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

treino 
13 

0,011952 0,012071 0,012640 0,013161 0,014550 0,011036 0,011089 0,010491 0,010618 0,010386 0,011799 0,108625 
0,124120 

teste 0,124730 0,029817 0,051681 0,062526 0,051621 0,040304 0,067508 0,073148 0,116980 0,076371 0,069469 0,263569 

treino 
14 

0,010254 0,012914 0,012284 0,011997 0,011453 0,011184 0,012150 0,011740 0,011044 0,009852 0,011487 0,107179 
0,125709 

teste 0,080791 0,046823 0,038813 0,130637 0,217961 0,044766 0,063947 0,055355 0,116694 0,059688 0,085548 0,292485 

treino 
15 

0,010409 0,010567 0,009652 0,010700 0,010785 0,010238 0,009987 0,008787 0,010139 0,009932 0,010120 0,100597 
0,123439 

teste 0,064886 0,021287 0,078907 0,067559 0,061046 0,044868 0,077510 0,075038 0,526408 0,065021 0,108253 0,329018 

treino 
16 

0,008932 0,011143 0,010793 0,009562 0,010529 0,011550 0,008929 0,008771 0,009307 0,009592 0,009911 0,099553 
0,115497 

teste 0,040372 0,082354 0,048744 0,119100 0,035371 0,038887 0,049625 0,089510 0,082365 0,084473 0,067080 0,258998 

treino 
17 

0,009659 0,007750 0,009882 0,009252 0,008533 0,008390 0,008443 0,007822 0,008748 0,007518 0,008600 0,092734 
0,111132 

teste 0,051666 0,057413 0,048370 0,100848 0,059818 0,066218 0,089235 0,107921 0,063164 0,121021 0,076568 0,276708 

treino 
18 

0,009731 0,009737 0,009898 0,009100 0,008473 0,008651 0,009482 0,008266 0,007797 0,008684 0,008982 0,094772 
0,113109 

teste 0,133347 0,038890 0,049557 0,112775 0,111487 0,051664 0,058665 0,075334 0,074473 0,067411 0,077360 0,278137 

treino 
19 

0,008236 0,007361 0,008744 0,008481 0,007163 0,007526 0,008150 0,006977 0,006418 0,007213 0,007627 0,087332 
0,108023 

teste 0,038712 0,054158 0,031229 0,063464 0,134450 0,049167 0,104778 0,094555 0,214906 0,080396 0,086582 0,294247 

treino 
20 

0,007139 0,009399 0,007211 0,007334 0,007263 0,008567 0,009027 0,006351 0,006770 0,007352 0,007641 0,087414 
0,108474 

teste 0,051425 0,026588 0,106118 0,209108 0,085936 0,048571 0,125484 0,067495 0,083258 0,084145 0,088813 0,298015 

treino 
21 

0,007104 0,007077 0,006042 0,006825 0,008754 0,006201 0,008702 0,005857 0,006264 0,007260 0,007009 0,083717 
0,105143 

teste 0,062723 0,042620 0,122778 0,146747 0,079531 0,070266 0,048140 0,112011 0,103281 0,099804 0,088790 0,297977 

treino 
22 

0,006636 0,005149 0,007314 0,005958 0,006487 0,007468 0,006752 0,006726 0,005701 0,006145 0,006434 0,080210 
0,103706 

teste 0,047528 0,086703 0,066893 0,161399 0,069819 0,087202 0,083688 0,166575 0,130999 0,092545 0,099335 0,315174 

treino 
23 

0,007771 0,005699 0,006432 0,006628 0,006361 0,005334 0,006021 0,004032 0,004333 0,005779 0,005839 0,076414 
0,097794 

teste 0,044429 0,053444 0,105920 0,033283 0,140645 0,051302 0,087398 0,065534 0,149332 0,110929 0,084222 0,290210 

treino 
24 

0,006631 0,006078 0,006322 0,005777 0,006051 0,005731 0,005877 0,005062 0,006351 0,004960 0,005884 0,076707 
0,098291 

teste 0,036753 0,046574 0,041727 0,095246 0,098071 0,065221 0,093574 0,102440 0,081152 0,195069 0,085583 0,292545 

treino 
25 

0,005861 0,006110 0,005784 0,005399 0,006026 0,005075 0,004609 0,003684 0,004147 0,004779 0,005147 0,071745 
0,098656 

teste 0,102982 0,038878 0,117109 0,057683 0,141137 0,087030 0,104948 0,122448 0,253713 0,135896 0,116182 0,340855 
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5.3 Redes Neurais Artificiais e Máquina de Comitê 

5.3.1 Formação dos membros da máquina de comitê 

A obtenção dos membros da máquina de comitê, ou seja, cada um dos modelos foi realizado a 

partir de pesos diferentes. Tal procedimento foi realizado configurando o início dos pesos de 

três formas, a saber: i) todos os pesos iniciados com valor 0 (zero); ii) todos os valores iniciados 

em 1 (um); e iii) todos os pesos iniciados em 20 (vinte). 

Assim, cada um dos modelos obteve uma sequência de pesos diferentes, obtendo valores de 

resposta para o modelamento convergentes, mas distintos, por atuarem em uma região diferente 

do espaço de solução do problema. 

Os valores dos pesos de cada uma das redes são apresentados no Anexo I e pode-se verificar 

que não são coincidentes entre si, indicando que as redes neurais também estão atuando de 

forma distinta. 

5.3.2 Silício 

As redes neurais artificiais para desenvolvimento do modelo de previsão do teor de silício foram 

desenvolvidas com 23 neurônios na camada intermediária, 23 neurônios na camada de entrada 

e 1 neurônio na camada de saída. 

Foi utilizada a validação cruzada do tipo k-fold, com k=10, os valores finais foram obtidos a 

partir da média de cada uma das k iterações realizadas e são apresentadas na tabela 13 sob a 

forma de MSE e RMSE. 

Tabela 13: Valores de MSE e RMSE para os modelos e comitê – Silício. 

k 
modelo 1 modelo 2 modelo 3 comitê 

treino teste treino teste treino teste treino Teste 

1 0,012170 0,003085 0,016903 0,008207 0,013440 0,004615 0,007887 0,003935 

2 0,012231 0,002459 0,016854 0,008561 0,013620 0,002913 0,007989 0,002974 

3 0,012358 0,001314 0,016748 0,009520 0,013600 0,003093 0,008023 0,002669 

4 0,012322 0,001632 0,017192 0,005518 0,013574 0,003327 0,008060 0,002338 

5 0,012117 0,003480 0,016633 0,010559 0,013757 0,001674 0,008000 0,002879 

6 0,012182 0,002892 0,016640 0,010493 0,013822 0,001092 0,008072 0,002225 

7 0,012284 0,001975 0,016712 0,009846 0,013576 0,003307 0,007996 0,002914 

8 0,012291 0,001913 0,016540 0,011392 0,013673 0,002432 0,007986 0,003000 

9 0,012329 0,001573 0,015511 0,020664 0,013605 0,003045 0,007868 0,004069 

10 0,002259 0,092297 0,010526 0,065571 0,002835 0,100077 0,003001 0,047911 
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MSE 
(média) 

0,011254 0,011262 0,016026 0,016033 0,012550 0,012557 0,007488 0,007491 

RMSE 
(média) 

0,106087 0,106122 0,126593 0,126622 0,112027 0,112060 0,086534 0,086553 

Dentre os resultados, verifica-se que aquele obtido com a máquina de comitê é melhor do que 

os obtidos individualmente pelos modelos, mas, ainda, assim, os modelos atuando de forma 

isolada são capazes de apresentar resultados bons e convergentes para a predição do teor de 

silício no gusa. 

Observando os valores encontrados para MSE e RMSE entre treino e teste, não foram 

observadas diferenças que pudessem indicar a presença de overfitting, que é quando o modelo 

apresenta baixo erro durante o treinamento em relação ao erro observado no grupo de testes. 

Os resultados obtidos também não indicam a presença de underfitting, que é quando o modelo 

não consegue generalizar adequadamente o problema, apresentando altos valores de MSE e 

RMSE nos treinamentos e testes ou dificuldade de convergência durante a realização do 

treinamento do modelo. 

Os gráficos da Figura 45 denotam a diminuição do MSE à medida que o treinamento é 

realizado, sendo que a partir do momento que não há evolução na diminuição do MSE para 

novas épocas o treinamento é interrompido. No presente caso, foram necessárias 3000 épocas 

para atingir a convergência estabelecida como critério de parada, número superior ao necessário 

para o modelo de previsão de consumo de combustível (fuel rate), onde foram necessárias 500 

épocas, e igual ao utilizado para atingir a convergência do modelo de predição do teor de 

enxofre. 

Nesse aspecto, Saxén (2007) cita que o teor de silício tem um comportamento mais errático, 

dificultando a convergência dos resultados, o que de fato foi identificado no presente caso. 
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Figura 45: Gráfico referente a diminuição do MSE em função do número de iterações 
(épocas) para os modelos 1, 2 e 3 para previsão do teor de silício. 

A parada do treinamento ocorreu com 3000 épocas. 
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Elaborado, ainda, o gráfico com os valores reais e aqueles previstos pelos modelos 1, 2, 3 e 

máquina de comitê, conforme apresentado nas Figuras 46 a 48. Observa-se uma boa 

correspondência entre os gráficos de predição e os valores reais de teor de silício no gusa. 

(a) 

 

(b) 

Figura 46: Comparação gráfica entre os valores reais versus valores estimados relativos ao 
teor de silício para: a) modelo de rede neural 1; b) modelo de rede neural 2. 



 90 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 47: Comparação gráfica entre os valores reais versus valores estimados relativos ao 
teor de silício para: a) modelo de rede neural 3; b) máquina de comitê. 
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Figura 48: Comparação gráfica entre os valores reais e os estimados pelos comitê e 
apresentação dos valores reais, da máquina de comitê e dos modelos 1, 2 e 3 para predição do 

teor de silício no gusa. 

De forma complementar, foi realizado o cálculo do valor de R2 para cada um dos modelos 

desenvolvidos e para a máquina de comitê. Novamente foi possível observar que a máquina de 

comitê apresenta resultados superiores aos dos modelos atuando de forma isolada, conforme 

detalhado na tabela 14. 

Tabela 14: Valores de R2 para os modelos de previsão de teor de silicio no gusa. 

 RNASi1 RNASi2 RNASi3 Comitê 
R2 0,7364 0,6814 0,7222 0,8429 

 
A partir dos resultados encontrados, realizou-se a comparação com os demais modelos citados 

no presente trabalho, a fim de avaliar a performance da máquina de comitê, conforme 

apresentado na tabela 15. 

Tabela 15: Comparativo de resultados entre a máquina de comitê (silicio) e modelos 
reportados na literatura. 

 Ge (1999) Saxén e Pettersson 
(2007) 

Dobrzaski, Gawron 
e Berlinski (2014) 

Máquina de 
Comitê 

MSE 0,0098 - 0,0926 0,00748 
RMSE 0,0990 0,093 - 0,0865 

R2 - - - 0,8429 
% - - - 15,85% 
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Pode-se observar que os resultados apresentados foram superiores aqueles modelos 

apresentados, indicando que a utilização da máquina de comitê é uma alternativa vantajosa em 

situações de modelamento para refino de resultados. 

5.3.2 Fuel Rate 

No caso dos modelos para predição do fuel rate, foram utilizados 21 neurônios na camada 

intermediária, a camada de entrada permanece com o mesmo quantitativo de neurônios para 

todos os modelos, ou seja, 23, que é o quantitativo de variáveis de entrada. Como cada uma das 

redes apresenta resposta de predição única, a camada de saída tem 1 neurônio, sendo que no 

total foram utilizadas 3 redes neurais com a mesma estrutura para predição final do consumo 

de combustível. 

Em relação aos resultados encontrados, pode-se verificar que a máquina de comitê obteve erros 

inferiores aos das redes neurais artificiais atuando de forma isolada, conforme valores de MSE 

e RMSE apresentados na tabela 16. 

Tabela 16: Valores de MSE e RMSE para os modelos e comitê – Fuel Rate. 

k 
modelo 1 modelo 2 modelo 3 comitê 

treino teste treino teste treino teste treino teste 

1 26,05 3,47 24,28 6,37 38,76 28,27 23,97 2,18 

2 25,51 8,24 23,75 11,12 38,35 31,91 23,60 5,50 

3 25,57 7,72 23,74 11,18 36,75 46,16 23,80 3,69 

4 24,60 16,24 22,75 19,93 33,95 71,59 23,19 8,96 

5 24,88 13,78 23,20 15,87 39,38 22,52 22,32 16,87 

6 25,42 8,86 23,50 13,18 39,90 17,82 22,20 17,92 

7 25,11 11,68 23,43 13,84 39,86 18,13 22,19 18,04 

8 25,02 12,43 23,10 16,77 39,01 25,84 21,58 23,51 

9 25,06 12,07 23,24 15,51 39,44 21,96 21,96 20,09 

10 10,48 143,80 13,74 101,41 31,59 92,87 12,94 101,60 

MSE (média) 23,77 23,83 22,47 22,52 37,70 37,71 21,77 21,84 

RMSE 
(média) 

4,88 4,88 4,74 4,75 6,14 6,14 4,67 4,67 

 

Os valores encontrados também não indicaram a ocorrência de underfitting ou overfitting, uma 

vez que os valores de MSE e RMSE relativos ao treinamento e teste são próximos. De forma 

geral observa-se que o modelo apresentou bons resultados com a faixa de erro na ordem de 
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±4,75kg, sendo valor médio do fuel rate de 484,46kg, ou seja, o erro foi é da ordem de 

±0,9640% do valor médio do consumo total de combustível. 

Em relação ao número de épocas necessárias para convergência do modelo e conclusão do 

treinamento, o valor obtido foi de 500 iterações, número inferior ao observado nos modelos 

desenvolvidos para predição do teor de silício e enxofre, indicando maior facilidade de 

convergência do modelo a um menor custo computacional. Os gráficos com a evolução do erro 

em relação ao treinamento são apresentados nas Figuras 49 e 50. Destaca-se que não há gráfico 

específico para o comitê, uma vez que sua resposta é dada pela média das previsões das demais 

redes.  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 49: Gráfico referente a diminuição do MSE em função do número de iterações 
(épocas) para os modelos 1 e 2 para previsão do fuel rate. A parada do treinamento ocorreu 

com 500 épocas. 
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(c) 

Figura 50: Gráfico referente a diminuição do MSE em função do número de iterações 
(épocas) para o modelo 3 para previsão do fuel rate. A parada do treinamento ocorreu com 

500 épocas. 

As Figuras 51 a 53 apresentam os gráficos dos valores reais e preditos para cada uma das três 

redes neurais e para a máquina de comitê. Observa-se boa correspondência entre os gráficos 

preditos e os dados reais. 

 

Figura 51: Comparação gráfica entre os valores reais versus valores estimados relativos ao 
fuel rate para o modelo de rede neural 1. 
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Figura 52: Comparação gráfica entre os valores reais versus valores estimados relativos ao 
fuel rate para os modelos de rede neural 2 e 3. 
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(a) 

 
 

 

(b) 

Figura 53: Comparação gráfica a) valores reais versus o estimado relativo ao fuel rate para a 
máquina de comitê;  b) entre os valores reais e os estimados pelos comitê e apresentação dos 

valores reais, da máquina de comitê e dos modelos 1, 2 e 3 para predição do fuel rate. 

No que se refere ao valor de R2 também se observou um ganho de performance para a máquina 

de comitê em relação ao modelos de redes neurais atuando individualmente, conforme 

apresentado na tabela 17. 
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Tabela 17: Valores de R2 para os modelos de previsão de fuel rate. 

 RNAfr1 RNAfr2 RNAfr3 Comitê 
R2 0,7696 0,6457 0,7075 0,8015 

Em relação ao modelos apresentados na revisão bibliográfica, capítulo 3, subitem 3.5, o modelo 

de comitê também apresentou resultados superiores aos reportados, conforme apresentado na 

tabela 18. 

Tabela 18: Comparativo de resultados entre a máquina de comitê (fuel rate) e modelos 
reportados na literatura. 

 Rasul, Tanty e 
Mohanty (2007) 

Wang et al. 
(2013) 

Gasparini, et al. 
(2017) 

Máquina de 
Comitê 

MSE - - - 21,84 
RMSE - - - 4,67 

R2 - - 0,793 0,8015 
%erro 8,6% 1,58% - 0,9640% 

5.3.3 Enxofre 

Os modelos desenvolvidos para predição do teor de enxofre foram o que apresentaram a 

necessidade de um menor número de neurônios na camada intermediária, sendo utilizados 16 

neurônios na referida camada. Como nos demais modelos, a camada de entrada possui 23 

neurônios e a de saída 1. 

No que tange a avaliação dos modelos, verifica-se que a máquina de comitê apresentou 

resultados melhores do que aqueles obtidos pelos modelos neurais atuando separadamente, 

conforme pode valores de MSE e RMSE detalhados na tabela 19. 

Tabela 19: Valores de MSE e RMSE para os modelos e comitê – Enxofre. 

k modelo 1 modelo 2 modelo 3 comitê 

treino teste treino teste treino teste treino teste 

1 9,08E-05 1,82E-05 8,88E-05 3,99E-05 0,000100601 4,15E-05 5,59E-05 2,25E-05 

2 9,22E-05 5,61E-06 9,14E-05 1,74E-05 0,000102194 2,73E-05 5,74E-05 8,55E-06 

3 9,15E-05 1,18E-05 8,97E-05 3,23E-05 0,00010269 2,28E-05 5,70E-05 1,28E-05 

4 9,11E-05 1,40E-05 9,08E-05 2,13E-05 0,000102799 2,09E-05 5,75E-05 7,72E-06 

5 9,17E-05 8,72E-06 9,01E-05 2,77E-05 0,000102424 2,43E-05 5,71E-05 1,10E-05 

6 9,18E-05 7,87E-06 9,05E-05 2,40E-05 0,00010287 2,03E-05 5,73E-05 9,34E-06 

7 9,24E-05 2,76E-06 9,03E-05 2,60E-05 0,00010346 1,50E-05 5,76E-05 6,07E-06 

8 9,18E-05 7,83E-06 8,88E-05 3,94E-05 0,000102807 2,09E-05 5,69E-05 1,26E-05 

9 9,23E-05 3,65E-06 9,04E-05 2,52E-05 0,000102909 1,99E-05 5,74E-05 7,96E-06 

10 8,95E-06 7,56E-04 2,81E-05 5,87E-04 2,37E-05 7,35E-04 1,10E-05 4,28E-04 
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MSE 
(média) 

8,35E-05 8,37E-05 8,39E-05 8,41E-05 9,46E-05 9,49E-05 5,25E-05 5,26E-05 

RMSE 
(média) 

9,14E-03 9,15E-03 9,16E-03 9,17E-03 9,73E-03 9,74E-03 7,25E-03 7,26E-03 

 

Também não foi identificado underfitting ou overfitting para os modelos de predição do teor de 

enxofre, considerando que não há discrepância entre os valores de MSE e RMSE para 

treinamento e teste.  

Assim, como nos modelos de previsão do teor de silício o número de iterações para 

convergência das redes foi de 3000 épocas, indicando que houve mais complexidade para 

estabilização dos valores de erro, em que pese o número menor de neurônios da camada 

intermediária definida em teste especifico, que, a princípio, apontava para uma menor 

dificuldade no modelamento para predição dos teores de enxofre. 

As figuras 54 e 55 apresentam os gráficos de convergência dos valores de MSE em função do 

número de iterações (ou épocas). 

Figura 54: Gráfico referente a diminuição do MSE em função do número de iterações 
(épocas) para o modelo 1 para previsão do teor de enxofre. A parada do treinamento ocorreu 

com 3000 épocas. 
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Figura 55: Gráfico referente a diminuição do MSE em função do número de iterações 
(épocas) para os modelos 2 e 3 para previsão do teor de enxofre. A parada do treinamento 

ocorreu com 3000 épocas. 

Os gráficos dos valores reais e aqueles preditos pelas redes neurais e máquina de comitê são 

observados nas Figuras 56 e 57 e apresentam boa correspondência entre o real e o estimado. 
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Figura 56: Comparação gráfica entre os valores reais versus valores estimados relativos ao 

teor de enxofre para os modelos 1, 2 e 3. 
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(a) 
 

(b) 
Figura 57: Comparação gráfica a) valores reais versus o estimado relativo ao fuel rate para a 
máquina de comitê;  b) entre os valores reais e os estimados pelos comitê e apresentação dos 

valores reais, da máquina de comitê e dos modelos 1, 2 e 3 para predição do fuel rate. 

O cálculo do R2 de cada um dos modelos e da máquina de comitê é apresentado na tabela 20, 

sendo que é verificado um bom valor de correlação, considerando a escala apresentada por 

Hopkins (2000), conforme apresentado na tabela 1. 
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Tabela 20: Valores de R2 para os modelos de previsão de teor de enxofre no gusa. 

 RNAS1 RNAS2 RNAS3 Comitê 
R2 0,6869 0,6852 0,6460 0,8032 

A comparação entre a performance da máquina de comitê e os modelos da literatura são 

apresentados na tabela 21. Verifica-se que a máquina de comitê apresentou valores superiores 

aos demais modelos identificados. 

Tabela 21: Comparativo de resultados entre a máquina de comitê (enxofre) e modelos 
reportados na literatura. 

 Wang et al. 
(2006) 

Dobrzanski et 
al. (2015) 

David et al. 
(2016) 

Máquina de 
Comitê 

MSE 0,005 0,0009 0,0011 5,26E-05 
RMSE - - - 7,26E-03 

R2 - - - 0,8032 
% - - - 18,76% 

5.4 Principais variáveis que influenciam o modelo 

Conforme a regra de aprendizado de Hebb, o conhecimento das redes neurais fica armazenado 

no peso sináptico dos neurônios (w), conforme representado na Figura 20,  assim a importância 

de uma dada variável está relacionada ao peso daquele neurônio dentro do modelo. Dessa 

forma, um peso (w) alto tem maior influência na saída de um neurônio do que aquele com um 

peso baixo. 

Dessa forma, as variáveis mais relevantes para cada um dos modelos que constituem a máquina 

de comitê serão aquelas com maior peso (w). As tabelas 22, 23 e 24 apresentam os valores dos 

pesos da camada intermediária para os modelos de previsão do teor enxofre, do teor de silício 

e fuel rate, respectivamente. 

Avaliando os valores de w dos modelos verifica-se que no caso do enxofre o maior peso foi 

observado para a temperatura de chama, o que é condizente com a previsão teórica de que a 

temperatura do alto-forno é de importante influência na incorporação do enxofre no gusa. 

Outro ponto relevante para o modelo de enxofre é a umidade de sopro, que de fato interfere na 

temperatura do alto-forno, considerando o seu efeito refrigerante, em função do seu caráter 

endotérmico, tem um efeito de diminuição (refrigerante) na temperatura de chama, conforme 

reação 5.1. 
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C + H2O  CO + H2 H0
298 = +126,44 kJ/mol (5.1) 

Identificou-se, ainda, a influência do teor de H2 no carvão injetado como uma variável relevante 

para definição do calculo do teor de enxofre no gusa. 

Em relação ao modelo de previsão de silício a variáveis mais importantes foram sínter e vazão 

de sopro. No que tange ao sínter, existe em sua composição SiO2 que atua como fonte de Si 

para gusa, o que pode explicar sua influência no modelo. Em relação a vazão de sopro, valores 

maiores favorecem uma maior penetração do sopro e afetam o nível térmico do alto-forno, 

impactando nos níveis de silício incorporados ao gusa. 

Outras variáveis que também influenciam no teor de silício foram enriquecimento de O2, 

velocidade do ar nas ventaneiras e permeabilidade, que são variáveis que podem afetar o 

formato , espessura e posição da zona coesiva, bem como influenciar nas condições de formação 

de SiO e, consequentemente, afetar os teores de silício no gusa. Por exemplo, uma baixa 

permeabilidade pode indicar uma zona coesiva mais espessa, o aumento do teor de 

enriquecimento de O2 tende a aumentar de temperatura do alto-forno, além de diminuir a 

quantidade de nitrogênio injetada, elevando o nível térmico e favorecendo a permeabilidade do 

alto-forno. 

Assim, uma zona coesiva elevada ou mais espessa tende a aumentar o teor de silício no gusa, 

bem como um nível térmico maior favorece as condições de incorporação de silício no gusa, o 

que pode ser, de fato, influenciado pela variáveis identificadas acima. 

No que tange ao fuel rate, destacaram-se as variáveis relativas ao teor de H2 e O2 nos finos de 

carvão injetado. Os teores de O e H no carvão, a ser injetado (PCI) influenciam a taxa de 

substituição e, consequentemente, o consumo de total de combustível (fuel rate), conforme 

apresentado na Figura 58. Assim, maiores teores de O e H diminuem a taxa de substituição de 

carbono (WILLMERS e POULTNEY, 1992). 
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Figura 58: Relação entre a taxa de substituição e o teor de H e O nos finos de injeção. 

HUTNY el al. (1990) citado por FERNANDES (2007). 

A velocidade de ar nas ventaneiras também apresentou influencia no calculo do fuel rate 

Por fim, cabe ressaltar que demais variáveis importantes não foram utilizadas no presente 

modelo, por se tratarem de dados de saída do processo, uma vez que foi priorizada a utilização 

de dados de entrada e, dessa forma, podem ser utilizadas em estudos futuros, como, por 

exemplo, avaliar os dados de saída da corrida passada para estimar os valores da corrida 

seguinte.  
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Tabela 22: Pesos da camada intermediária – Modelo de teor de enxofre. 

Variável neurôn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 𝒘𝟐 

x1 1 -1,85E-01 2,59E-04 -1,50E-01 9,45E-02 -7,87E-03 1,28E-01 -1,13E-01 1,25E-01 1,57E-02 8,32E-02 7,02E-02 1,34E-01 2,68E-02 -1,47E-01 -1,03E-01 5,53E-02 1,77E-01 

x2 2 1,13E-01 5,87E-02 1,07E-01 1,58E-01 7,42E-02 -4,82E-02 -8,04E-02 -1,36E-01 -7,15E-02 6,46E-02 8,67E-02 -6,85E-02 9,26E-02 -1,16E-01 -2,08E-02 -1,31E-01 1,46E-01 

x3 3 2,46E-02 -1,49E-01 -7,12E-02 -8,90E-02 -2,55E-01 -2,74E-02 6,26E-03 9,60E-02 3,65E-02 -2,03E-01 -1,10E-01 -6,28E-02 2,38E-02 4,87E-02 3,43E-02 1,16E-01 1,87E-01 

x4 4 -9,84E-02 -5,04E-02 9,12E-02 1,28E-01 -3,87E-02 1,89E-02 1,56E-01 -6,35E-02 -1,27E-01 1,84E-01 1,03E-01 -4,76E-02 -6,77E-03 -1,82E-01 5,57E-02 6,95E-02 1,71E-01 

x5 5 3,75E-02 -7,03E-02 1,43E-01 2,24E-03 7,85E-02 1,33E-01 -7,08E-02 2,01E-01 -2,31E-01 -1,74E-02 2,32E-03 9,77E-02 -3,55E-01 1,83E-01 -3,90E-01 8,82E-02 4,79E-01 

x6 6 -1,38E-01 -1,84E-02 -1,22E-01 -1,67E-01 -1,95E-02 1,92E-01 5,41E-02 4,47E-02 2,98E-02 8,78E-02 -3,80E-02 -2,13E-01 -2,97E-02 1,65E-01 -8,89E-02 1,20E-01 2,11E-01 

x7 7 4,92E-02 -4,16E-02 -4,02E-02 -1,96E-01 -3,77E-01 1,75E-01 1,97E-01 1,05E-01 -1,54E-01 1,27E-02 6,67E-02 1,28E-01 2,35E-02 -4,26E-02 -3,96E-01 -2,93E-01 5,57E-01 

x8 8 -2,37E-01 -9,66E-02 -6,31E-02 -1,37E-02 9,91E-02 1,54E-01 -1,04E-01 -1,03E-01 -3,42E-01 -1,46E-01 5,87E-02 -1,75E-01 5,30E-03 -2,80E-02 1,16E-01 -4,45E-02 3,13E-01 

x9 9 6,99E-02 -4,38E-02 4,80E-02 -4,75E-01 -1,19E-01 -8,85E-03 -1,91E-01 -1,51E-02 3,23E-02 6,89E-02 -1,76E-02 2,34E-02 -7,07E-03 1,78E-02 8,65E-02 1,50E-01 3,22E-01 

x10 10 -1,04E-01 -2,57E-01 1,47E-01 -4,17E-02 -1,30E-01 -3,90E-02 4,27E-02 -1,09E-01 -4,44E-02 1,37E-01 -7,75E-02 7,96E-02 -7,48E-02 -2,33E-01 1,87E-02 1,28E-01 2,42E-01 

x11 11 -2,10E-03 -1,53E-01 -4,55E-02 -5,18E-02 -3,35E-02 -3,94E-02 1,33E-01 1,43E-01 4,45E-03 9,87E-02 2,24E-01 -1,62E-01 -1,17E-01 1,12E-01 -5,00E-03 -4,38E-02 1,84E-01 

x12 12 1,27E-01 1,99E-02 1,26E-02 -2,66E-01 -6,39E-02 -3,86E-02 -9,77E-02 9,98E-02 -1,89E-01 6,42E-02 1,08E-01 9,10E-02 -5,36E-02 -2,36E-02 -8,62E-03 -1,17E-01 1,90E-01 

x13 13 -2,38E-02 -7,58E-02 6,76E-02 -7,91E-02 -9,45E-02 1,87E-01 1,06E-01 2,54E-03 -1,28E-02 -1,32E-01 1,22E-01 -7,47E-02 1,78E-02 1,74E-01 -5,55E-02 1,38E-01 1,63E-01 

x14 14 1,51E-02 -1,00E-02 1,52E-01 2,29E-02 1,35E-02 1,39E-02 1,17E-01 -1,48E-01 -2,48E-02 7,39E-03 -2,30E-01 -2,00E-01 1,64E-01 -2,18E-01 -1,85E-01 -2,33E-02 2,63E-01 

x15 15 -4,64E-02 2,17E-02 -1,72E-01 -3,46E-01 -7,37E-02 -4,03E-02 3,94E-03 6,94E-03 7,50E-02 -9,78E-04 -2,34E-01 8,91E-02 -7,58E-03 3,86E-02 4,35E-02 8,61E-02 2,38E-01 

x16 16 5,15E-02 1,76E-01 1,13E-01 1,58E-01 -5,90E-03 -8,70E-02 -1,18E-01 -8,68E-02 1,23E-03 8,06E-02 -2,79E-02 9,61E-02 -6,55E-02 1,53E-01 -5,28E-03 1,30E-02 1,45E-01 

x17 17 -3,00E-01 -1,45E-01 -1,56E-01 -1,62E-01 8,26E-02 1,10E-01 1,65E-01 5,91E-02 4,49E-02 2,21E-02 -1,10E-01 -2,84E-01 9,11E-02 -1,75E-01 -8,87E-02 3,33E-02 3,55E-01 

x18 18 -1,12E-01 1,33E-01 1,02E-01 9,71E-03 -4,81E-02 1,27E-01 1,37E-01 7,93E-02 1,00E-01 1,56E-02 -1,20E-01 4,98E-02 -5,12E-01 -1,39E-02 4,80E-02 1,30E-01 3,93E-01 

x19 19 -1,05E-01 5,63E-02 -8,32E-02 -1,39E-01 -3,13E-02 1,84E-01 -7,50E-02 1,42E-01 2,00E-02 -1,45E-01 -5,84E-03 1,26E-01 -1,92E-02 -1,58E-01 -1,76E-02 6,92E-02 1,69E-01 

x20 20 1,38E-01 8,45E-03 -9,16E-02 -2,59E-02 1,80E-01 1,16E-01 -6,66E-02 -2,06E-01 -7,56E-02 3,53E-02 1,56E-02 -1,35E-01 -1,65E-01 -1,42E-01 -8,80E-02 -3,40E-02 2,03E-01 

x21 21 -2,10E-01 -8,02E-02 -3,96E-02 6,90E-02 -2,75E-02 2,96E-02 -3,66E-02 7,15E-02 -1,21E-01 3,11E-02 -4,82E-01 -4,20E-02 -4,45E-02 1,52E-02 -7,59E-02 1,04E-01 3,33E-01 

x22 22 3,18E-02 7,55E-02 1,53E-01 -8,62E-02 1,17E-01 5,81E-03 3,70E-02 1,90E-02 -6,52E-02 -1,06E-01 -1,62E-01 5,53E-03 -1,55E-02 2,31E-01 5,86E-03 -5,20E-02 1,51E-01 

x23 23 -1,63E-02 -2,03E-02 7,03E-03 -4,30E-03 -4,96E-03 -8,91E-02 -7,07E-02 4,22E-02 -1,92E-01 7,04E-02 -3,93E-01 -2,92E-01 -7,10E-02 1,04E-01 9,01E-02 -1,13E-01 3,34E-01 
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Tabela 23: Pesos da camada intermediária – Modelo de teor de silício. 

 

Variável Neur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ∑w2 

x1 1 4,4E-01 -3,0E-01 -8,5E-02 -4,2E-02 5,8E-02 1,9E-01 5,5E-01 2,6E-01 6,3E-01 -6,7E-02 4,7E-01 5,2E-02 1,3E-01 -3,8E-01 -3,8E-01 3,3E-01 1,1E-01 6,0E-01 1,1E-02 8,1E-01 -2,2E-01 2,1E-01 -1,2E-01 2,9E+00

x2 2 -3,0E-01 5,2E-01 3,7E-01 -2,5E-01 -3,0E-01 6,6E-02 -1,6E-01 -2,4E-01 -5,1E-01 -3,8E-01 -4,2E-02 7,8E-01 -4,7E-02 1,6E-01 6,9E-01 4,5E-01 -9,4E-02 4,2E-01 -3,2E-01 -9,7E-03 -2,2E-01 7,3E-01 1,6E-01 3,4E+00

x3 3 7,6E-01 3,7E-01 -2,4E-01 -4,5E-02 -3,8E-01 -2,4E-01 2,9E-01 1,2E-01 -4,4E-01 -3,3E-01 -5,9E-01 -6,7E-02 -5,4E-02 -2,6E-01 -5,0E-01 2,6E-02 2,6E-01 -2,5E-01 -2,7E-01 -5,8E-01 -2,8E-01 -4,1E-01 -3,9E-01 3,0E+00

x4 4 -9,7E-02 -1,4E-01 2,2E-02 3,2E-02 -1,2E-01 -1,3E-01 -3,2E-01 -7,9E-02 2,4E-01 -1,5E-01 7,1E-01 1,4E-01 4,0E-01 -3,0E-01 -3,6E-01 1,7E-01 6,1E-01 4,4E-01 -3,1E-01 -1,7E-01 7,0E-01 3,2E-01 -5,0E-01 2,7E+00

x5 5 5,7E-01 4,3E-01 8,9E-02 1,9E-01 2,7E-02 1,1E-01 -7,8E-02 -4,3E-01 3,2E-01 -3,4E-01 4,5E-01 1,7E-01 -7,1E-01 -4,0E-01 -3,4E-01 -9,0E-03 -1,2E-01 3,1E-01 -2,8E-02 -8,1E-02 -3,1E-01 -2,5E-01 4,5E-01 2,5E+00

x6 6 1,7E-01 6,0E-01 -1,9E-01 6,5E-02 8,3E-02 -7,6E-02 1,4E-01 -3,1E-01 1,3E-01 -1,6E-01 -3,4E-01 -7,4E-01 6,4E-01 1,8E-01 -5,4E-01 4,9E-01 -1,6E-01 2,1E-01 -4,5E-01 2,5E-01 -2,0E-01 2,1E-01 3,3E-01 2,8E+00

x7 7 -1,0E-02 -3,9E-01 3,7E-01 -1,1E-01 5,2E-01 -1,3E-01 7,2E-02 -1,5E-01 -2,4E-01 -2,6E-02 9,8E-02 3,5E-01 3,2E-02 2,0E-01 6,7E-01 2,1E-01 -4,1E-01 8,5E-02 6,7E-01 -1,1E-01 -4,6E-01 4,4E-02 -1,7E-01 2,2E+00

x8 8 2,7E-01 -4,4E-01 3,2E-01 3,1E-01 -1,9E-01 -6,2E-01 -6,9E-01 -4,4E-01 -3,1E-01 5,6E-02 7,4E-02 -2,0E-01 2,7E-01 -3,5E-01 -7,0E-01 2,7E-01 -2,3E-01 -2,3E-01 -2,2E-01 -1,3E-02 -3,4E-01 6,9E-02 -5,8E-01 3,1E+00

x9 9 -3,3E-01 -3,0E-01 1,6E-01 -1,9E-01 -4,3E-01 -1,2E-01 3,2E-02 1,5E-02 1,3E-01 -6,6E-01 5,3E-02 7,0E-03 2,2E-01 3,2E-01 5,3E-01 9,0E-02 -8,0E-02 7,8E-01 2,2E-01 -8,1E-01 3,1E-01 3,6E-01 2,9E-01 3,0E+00

x10 10 -4,6E-02 4,5E-01 9,6E-01 -3,4E-01 -2,5E-01 1,2E-01 5,0E-01 -3,9E-01 -4,4E-01 2,1E-02 4,4E-01 -7,0E-02 -5,8E-01 -3,2E-01 4,1E-01 -4,1E-01 -3,7E-01 -1,1E-01 -2,9E-01 -2,0E-01 5,8E-04 -2,2E-02 -3,3E-01 3,3E+00

x11 11 -1,0E-01 -2,3E-01 4,4E-01 -1,5E-01 -3,1E-01 3,1E-01 1,7E-01 7,9E-03 6,7E-02 -7,3E-01 -2,3E-02 3,6E-01 -9,1E-02 2,5E-01 -3,0E-01 3,1E-01 -2,5E-01 2,8E-01 4,6E-01 -4,0E-01 -3,4E-01 3,5E-01 2,3E-01 2,2E+00

x12 12 2,2E-01 4,0E-01 -1,2E-01 7,7E-01 -3,2E-01 -9,1E-02 3,9E-02 -3,2E-01 -5,4E-02 3,5E-01 -3,3E-01 -5,0E-01 -4,2E-01 1,5E-01 6,5E-02 3,1E-01 6,5E-01 3,9E-01 -2,2E-01 3,2E-01 5,6E-01 1,8E-01 -4,3E-02 2,9E+00

x13 13 3,3E-01 9,7E-02 -6,2E-02 -2,8E-02 -2,3E-01 2,3E-01 -3,9E-01 -1,6E-01 1,1E-01 5,9E-01 4,1E-01 3,5E-01 -5,4E-01 -1,0E-01 -4,2E-01 1,4E-01 -2,7E-01 3,8E-01 2,2E-01 4,9E-01 -8,5E-01 -3,9E-01 -4,7E-02 2,9E+00

x14 14 -3,9E-01 5,7E-01 -2,0E-01 -4,5E-01 7,3E-02 -5,1E-01 3,0E-01 7,7E-02 5,6E-01 4,6E-02 3,6E-01 5,1E-01 3,2E-01 1,9E-01 -5,1E-01 5,8E-01 2,4E-01 4,1E-01 4,9E-01 -2,8E-02 2,3E-01 -2,8E-01 -2,4E-01 3,2E+00

x15 15 -4,1E-01 -3,8E-01 3,6E-01 -2,8E-02 -5,2E-01 -3,6E-01 3,7E-01 1,4E-01 -1,8E-01 6,0E-01 -5,2E-01 1,3E-01 -1,4E-01 -4,0E-01 2,9E-02 3,3E-01 4,7E-01 2,7E-01 -5,1E-01 2,7E-01 1,2E-01 -3,5E-01 -3,6E-01 2,9E+00

x16 16 -2,5E-01 3,5E-01 -1,8E-01 3,5E-01 4,6E-01 -2,1E-01 2,5E-01 -7,5E-02 -5,2E-01 -1,4E-01 4,7E-01 -3,0E-01 -2,3E-01 -4,5E-01 -2,7E-01 2,8E-01 -1,1E-02 -2,9E-01 6,4E-01 9,0E-03 -1,6E-01 -4,8E-01 -3,7E-01 2,6E+00

x17 17 -1,6E-01 -5,3E-01 -3,5E-01 -1,6E-01 -4,5E-01 1,4E-01 2,1E-01 2,9E-01 4,8E-02 1,9E-01 6,6E-02 -4,5E-01 2,0E-01 2,5E-01 1,5E-01 1,6E-01 -2,9E-01 4,4E-02 2,7E-01 4,3E-02 -2,9E-01 -4,2E-02 -4,4E-01 1,6E+00

x18 18 3,5E-01 -2,1E-01 3,3E-02 -2,2E-01 3,0E-01 8,3E-02 2,7E-01 -8,0E-02 -4,7E-01 7,8E-02 -6,5E-01 3,8E-01 5,6E-02 -5,8E-01 -1,7E-01 -1,7E-01 -4,3E-01 4,5E-02 -1,8E-01 -1,2E-01 -3,5E-01 -2,2E-01 7,7E-01 2,6E+00

x19 19 -1,9E-01 5,5E-01 5,1E-01 -4,3E-01 1,1E-01 1,5E-01 1,7E-01 2,3E-01 7,6E-02 -3,5E-01 1,3E-01 -3,0E-02 -1,8E-01 4,7E-02 3,6E-01 -6,1E-01 -6,7E-01 2,6E-01 -1,6E-01 3,5E-02 6,1E-02 2,3E-01 -3,8E-01 2,3E+00

x20 20 5,0E-01 -5,6E-01 3,5E-01 1,5E-01 4,1E-01 4,1E-01 8,6E-02 -1,5E-01 3,2E-01 -7,2E-02 -1,9E-01 2,1E-01 1,6E-03 3,1E-02 -3,3E-01 -3,2E-01 -4,0E-01 -1,6E-02 2,4E-01 4,1E-01 -3,4E-01 7,8E-02 5,5E-01 2,3E+00

x21 21 -1,4E-01 -1,9E-01 -5,8E-03 1,6E-01 -2,6E-02 2,0E-01 -3,1E-01 -6,2E-03 1,9E-01 1,3E-01 1,0E-01 -4,4E-01 -1,1E-01 6,0E-01 -7,4E-02 3,6E-01 -4,7E-01 -5,9E-01 -8,4E-02 6,6E-01 -2,0E-01 2,1E-01 4,2E-01 2,2E+00

x22 22 -3,2E-01 2,6E-01 -3,3E-01 -2,5E-01 -4,9E-01 1,3E-01 -1,8E-03 2,4E-01 -3,0E-01 -3,1E-01 2,0E-01 1,3E-01 -5,9E-01 -2,9E-01 -5,8E-02 -2,6E-01 -3,2E-01 -2,3E-01 -8,2E-02 -1,5E-01 -4,9E-01 6,1E-01 5,2E-02 2,2E+00

x23 23 -1,3E-01 -1,8E-01 -5,5E-03 1,6E-01 -2,5E-02 1,9E-01 -2,9E-01 -5,9E-03 1,8E-01 1,3E-01 9,6E-02 -4,1E-01 -1,1E-01 5,7E-01 -7,0E-02 3,4E-01 -4,4E-01 -5,6E-01 -8,0E-02 6,3E-01 -1,9E-01 2,0E-01 3,9E-01 2,0E+00
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Tabela 24: Pesos da camada intermediária – Modelo de fuel rate. 
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6 RELEVÂNCIA DO ESTUDO/AVANÇO NO CONHECIMENTO 

O alto-forno, atualmente, é o principal processo estabelecido para a produção de gusa e, embora 

as macrocaracterísticas de operação se encontrem consolidadas, os estudos para melhoria do 

processo são contínuos, em especial, por conta do avanço tecnológico de equipamentos, 

compreensão do processo e influência de parâmetros operacionais no desempenho do 

equipamento e na qualidade do produto. 

Dentre as vertentes de estudo, verifica-se que os modelos preditivos ocupam espaço importante, 

seja pela melhor compreensão do processo ou seja pelos avanços tecnológicos que permitem 

um tratamento diferenciado do volume de informações e parâmetros monitorados no processo. 

E foi esse avanço tecnológico que permitiu a utilização de redes neurais artificiais para 

desenvolvimento de modelos preditivos de processos cada vez mais complexos, dentre os quais, 

a operação do alto-forno, com diversos enfoques. 

E é nessa linha de evolução que o presente trabalho foi desenvolvido, com a aplicação das redes 

neurais em uma configuração denominada máquinas de comitê, que pode ser adaptada às 

especificidades de cada alto-forno, a partir da utilização de conjuntos específicos de dados de 

treinamento a serem aplicados ao modelo obtido, para ajustes dos pesos das redes neurais que 

constituem o modelo. 

Ressalta-se que, em busca nos sítios das principais universidades brasileiras (UFOP, UFMG, 

Unicamp, UFGRS, USP, entre outras), não foram identificados estudos na área de modelamento 

de processos de alto-forno na forma proposta no presente estudo. 
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7 CONCLUSÃO 

No que tange aos métodos de simulação para predição de variáveis do processo, a crescente 

evolução da capacidade computacional, resultando em equipamentos cada vez mais baratos e 

com maior capacidade, impulsiona o desenvolvimento de algoritmos mais complexos e com 

melhores resultados, como é o caso das redes neurais. 

Assim, o avanço da capacidade computacional permitiu o desenvolvimento de diversos tipos 

de modelos para a simulação, sendo um dos fatores que viabilizou a utilização do modelo de 

máquinas de comitê no presente estudo, formado por 9 redes neurais atuando em paralelo, para 

predição do teor de silício e enxofre e consumo total de combustível no gusa, a partir de 23 

variáveis de entrada do processo, bem como possibilitou a identificação das principais variáveis 

que influenciam o modelo, conforme discutido no capítulo 5. 

Salienta-se como parte importante do processo o tratamento dos dados a serem utilizados para 

desenvolvimento do modelo que, por vezes, é um processo lento, em função da necessidade de 

avaliação das informações para se determinar a melhor forma de realizar a identificação de 

outliers, tempo de residência (delay time) a ser ajustado para cada variável, para, por fim, se 

obter o conjunto de dados a ser padronizado para desenvolvimento dos modelos. 

Destaca-se que foram utilizadas apenas variáveis relativas a dados de entrada do processo, 

conforme listado na Tabela 5 do capítulo 5, a fim de que a predição seja realizada sem a 

dependência de medições de variáveis de saída do processo, como, por exemplo, composição 

de gás de topo e basicidade da escória. 

No que se refere ao modelo final adotado, a vantagem teórica na utilização da máquina de 

comitê é que cada um dos seus componentes atua em uma região de solução distinta e obtendo 

uma resposta válida para o problema, sendo a resposta final da máquina de comitê uma 

combinação de cada um dos componentes com um erro menor de cada um dos componentes. 

No presente caso, a máquina de comitê utiliza uma média das respostas de cada uma das redes 

neurais e, de fato, o resultado obtido apresenta erro inferior ao obtido por cada um dos 

componentes atuando de forma isolada, confirmando a vantagem hipotética na utilização da 

máquina de comitê. 

Contudo, importa destacar que cada modelo atuando de forma isolada consegue predizer os 

resultados de cada uma das variáveis alvo, que, de fato, também foi um dos objetivos do 
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trabalho, ou seja, desenvolver redes neurais artificiais para predição do fuel rate e dos teores de 

enxofre e silício do gusa. 

Denota-se que a utilização da referida técnica de modelagem viabilizou a construção de 

modelos com maior acurácia, podendo ser utilizada como ferramenta para auxílio na tomada de 

decisão e planejamento da operação, nas perspectivas de economia de combustível, estabilidade 

operacional e entrega de um produto de qualidade para aciaria, bem como contribuir para 

aprimoramento da supervisão do processo. 
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8 ESTUDOS FUTUROS 

A variedade de tipos de redes neurais e demais modelos de predição, a exemplo de árvores de 

decisão, regressão logística e algoritmos genéticos, que podem ser combinados para obtenção 

de máquinas de comitê diversas, abre a possibilidade de realização de diversos modelos para 

predição das variáveis de interesse do processo, como teor de silício e enxofre no gusa ou 

consumo total de combustível. 

No que tange à escolha de variáveis, também há espaço para alteração na forma de utilização, 

a exemplo da utilização de variáveis de saída da corrida anterior para refinamento dos resultados 

na corrida a ser predita. 

Assim, estudos nessas duas vertentes podem resultar em modelos com maior precisão ou para 

previsão de variáveis distintas da apresentada no presente estudo. 
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Anexo I – Pesos das camadas intermediárias 

Rede Neural 1 – Silício 
 

[[ 4.36030626e-01 -3.03026408e-01 -8.46455023e-02 -4.16353978e-02 

   5.84142245e-02  1.92752719e-01  5.50443888e-01  2.55568206e-01 

   6.27981603e-01 -6.66887015e-02  4.70260918e-01  5.20550273e-02 

   1.28317937e-01 -3.76555741e-01 -3.76749218e-01  3.28052491e-01 

   1.05493173e-01  6.01166427e-01  1.13642821e-02  8.05940449e-01 

  -2.23504573e-01  2.14839101e-01 -1.20701224e-01] 

 [-3.04248422e-01  5.19532025e-01  3.70811552e-01 -2.52547145e-01 

  -3.00570309e-01  6.62732795e-02 -1.60578862e-01 -2.42047295e-01 

  -5.10184824e-01 -3.81093353e-01 -4.22711484e-02  7.76978135e-01 

  -4.67773452e-02  1.63100213e-01  6.94604099e-01  4.46302652e-01 

  -9.42736790e-02  4.24346775e-01 -3.20367455e-01 -9.73247271e-03 

  -2.16832161e-01  7.26323724e-01  1.62519336e-01] 

 [ 7.63806641e-01  3.68472338e-01 -2.41776153e-01 -4.51868810e-02 

  -3.83729041e-01 -2.39128262e-01  2.90021956e-01  1.17380530e-01 

  -4.37211752e-01 -3.26246411e-01 -5.88394940e-01 -6.69961199e-02 

  -5.40482476e-02 -2.59670109e-01 -5.01934767e-01  2.57324316e-02 

   2.55555332e-01 -2.53522366e-01 -2.74348110e-01 -5.83469629e-01 

  -2.81536937e-01 -4.09817785e-01 -3.87419015e-01] 

 [-9.68531147e-02 -1.40319362e-01  2.17824653e-02  3.23345996e-02 

  -1.18544973e-01 -1.30619362e-01 -3.19181174e-01 -7.92119056e-02 

   2.35987678e-01 -1.49456978e-01  7.06994414e-01  1.39904961e-01 

   3.97009790e-01 -2.99576104e-01 -3.57158184e-01  1.71671182e-01 

   6.12905622e-01  4.41294014e-01 -3.11854184e-01 -1.68603972e-01 

   7.03086734e-01  3.23545873e-01 -4.97607261e-01] 

 [ 5.74646890e-01  4.25821245e-01  8.88833851e-02  1.88895717e-01 

   2.70953495e-02  1.08555645e-01 -7.77811036e-02 -4.32433546e-01 

   3.15502018e-01 -3.44157219e-01  4.50955600e-01  1.67728975e-01 

  -7.13302910e-01 -3.96515399e-01 -3.37002665e-01 -8.97437055e-03 

  -1.15679950e-01  3.10734808e-01 -2.81530898e-02 -8.09912235e-02 

  -3.14183444e-01 -2.51891643e-01  4.46984619e-01] 

 [ 1.72905639e-01  5.98878860e-01 -1.88219011e-01  6.47496283e-02 

   8.33479911e-02 -7.57153630e-02  1.39430329e-01 -3.06538343e-01 

   1.32757440e-01 -1.60818115e-01 -3.38067204e-01 -7.41203249e-01 

   6.39088392e-01  1.78515032e-01 -5.39001226e-01  4.87880528e-01 

  -1.62467733e-01  2.06557781e-01 -4.52124149e-01  2.47457877e-01 

  -2.01651871e-01  2.05044657e-01  3.30026686e-01] 

 [-1.03723640e-02 -3.85398686e-01  3.66221607e-01 -1.07980087e-01 

   5.17411947e-01 -1.28379330e-01  7.18325153e-02 -1.50856271e-01 

  -2.42752701e-01 -2.63313279e-02  9.81250405e-02  3.48796666e-01 

   3.15309539e-02  2.03153953e-01  6.74061239e-01  2.14906827e-01 

  -4.06604648e-01  8.52608383e-02  6.65410042e-01 -1.14630945e-01 

  -4.59691197e-01  4.44482788e-02 -1.65791616e-01] 

 [ 2.69039482e-01 -4.42198306e-01  3.15179437e-01  3.12069923e-01 

  -1.91576988e-01 -6.22290075e-01 -6.86906219e-01 -4.39703703e-01 
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  -3.08950514e-01  5.60771152e-02  7.40283206e-02 -1.98964715e-01 

   2.69785821e-01 -3.49553436e-01 -7.03124225e-01  2.65137941e-01 

  -2.32336134e-01 -2.29581460e-01 -2.20543653e-01 -1.29230684e-02 

  -3.37408185e-01  6.94933906e-02 -5.81830442e-01] 

 [-3.26000094e-01 -3.00425410e-01  1.60941452e-01 -1.91836536e-01 

  -4.26895350e-01 -1.19932264e-01  3.22225913e-02  1.47403246e-02 

   1.34019673e-01 -6.61434233e-01  5.34115173e-02  6.96145929e-03 

   2.15969741e-01  3.16527277e-01  5.26856005e-01  9.01343748e-02 

  -8.04778636e-02  7.78248727e-01  2.19915032e-01 -8.05072069e-01 

   3.11166823e-01  3.59649241e-01  2.89532214e-01] 

 [ 2.24094585e-01  4.01708484e-01 -1.20174490e-01  7.66237795e-01 

  -3.21933508e-01 -9.05436575e-02  3.87003720e-02 -3.20085078e-01 

  -5.40082827e-02  3.48849624e-01 -3.25180590e-01 -5.03215790e-01 

  -4.23316002e-01  1.47537798e-01  6.53558746e-02  3.09349865e-01 

   6.51180327e-01  3.92621577e-01 -2.17886478e-01  3.24396580e-01 

   5.58399737e-01  1.76575273e-01 -4.28272001e-02] 

 [-1.02689594e-01 -2.27319241e-01  4.42449600e-01 -1.45778000e-01 

  -3.10216665e-01  3.11172098e-01  1.74262717e-01  7.93999434e-03 

   6.70397654e-02 -7.33336091e-01 -2.25073472e-02  3.58007729e-01 

  -9.05512050e-02  2.45868325e-01 -3.00333947e-01  3.12153816e-01 

  -2.47150004e-01  2.79053539e-01  4.63249505e-01 -3.97482991e-01 

  -3.37329298e-01  3.48906428e-01  2.29619071e-01] 

 [-4.56189476e-02  4.47435498e-01  9.60811079e-01 -3.43869030e-01 

  -2.47063264e-01  1.18746482e-01  5.03244877e-01 -3.94439876e-01 

  -4.35257375e-01  2.09731739e-02  4.44082201e-01 -6.98832497e-02 

  -5.75582325e-01 -3.18269759e-01  4.08356547e-01 -4.06002373e-01 

  -3.73966396e-01 -1.08291157e-01 -2.93620080e-01 -2.01552749e-01 

   5.78487758e-04 -2.21377090e-02 -3.30578357e-01] 

 [ 3.26725781e-01  9.72052887e-02 -6.24464527e-02 -2.82978322e-02 

  -2.31659845e-01  2.27247715e-01 -3.88193578e-01 -1.55335918e-01 

   1.07364178e-01  5.85635006e-01  4.08871144e-01  3.46055955e-01 

  -5.38046598e-01 -1.04746372e-01 -4.21883196e-01  1.37399927e-01 

  -2.73546696e-01  3.82157594e-01  2.20445529e-01  4.93239433e-01 

  -8.53995085e-01 -3.92241865e-01 -4.66996804e-02] 

 [-3.87600064e-01  5.69320858e-01 -2.00474471e-01 -4.47910577e-01 

   7.32777491e-02 -5.08418381e-01  2.95284301e-01  7.65693113e-02 

   5.55361390e-01  4.61585298e-02  3.61968368e-01  5.13192415e-01 

   3.22995543e-01  1.86423019e-01 -5.10759115e-01  5.76889813e-01 

   2.39892676e-01  4.05370116e-01  4.94626790e-01 -2.80601401e-02 

   2.26215437e-01 -2.83451647e-01 -2.43965358e-01] 

 [-4.14858997e-01 -3.83509278e-01  3.59733522e-01 -2.82610897e-02 

  -5.19191861e-01 -3.63462508e-01  3.71185303e-01  1.35821775e-01 

  -1.80389151e-01  5.96932113e-01 -5.21055758e-01  1.30754411e-01 

  -1.39160752e-01 -4.04092520e-01  2.88065895e-02  3.26700896e-01 

   4.70035702e-01  2.68430114e-01 -5.08266330e-01  2.67516017e-01 

   1.15022309e-01 -3.50321144e-01 -3.57755423e-01] 

 [-2.48312443e-01  3.53567839e-01 -1.75717875e-01  3.45245808e-01 

   4.63296235e-01 -2.05527365e-01  2.51862705e-01 -7.53342286e-02 
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  -5.22605658e-01 -1.38235241e-01  4.71834838e-01 -2.99256057e-01 

  -2.29041517e-01 -4.50811386e-01 -2.68495083e-01  2.75455803e-01 

  -1.10590197e-02 -2.93824404e-01  6.43066704e-01  8.96153226e-03 

  -1.64481327e-01 -4.78094220e-01 -3.67477536e-01] 

 [-1.56735718e-01 -5.33514738e-01 -3.51812601e-01 -1.64140671e-01 

  -4.50995296e-01  1.37643173e-01  2.13055313e-01  2.86431879e-01 

   4.80112731e-02  1.88863978e-01  6.64544404e-02 -4.45480496e-01 

   1.98600441e-01  2.47329503e-01  1.54901162e-01  1.60014942e-01 

  -2.86070496e-01  4.38355319e-02  2.65030295e-01  4.28224318e-02 

  -2.94861168e-01 -4.15169410e-02 -4.41929072e-01] 

 [ 3.48585427e-01 -2.14434355e-01  3.29946652e-02 -2.15740830e-01 

   3.04587275e-01  8.27275813e-02  2.68347591e-01 -7.99595714e-02 

  -4.72130567e-01  7.81487152e-02 -6.45427525e-01  3.77057970e-01 

   5.64948581e-02 -5.82463026e-01 -1.70518473e-01 -1.66280821e-01 

  -4.32430983e-01  4.46167625e-02 -1.78473264e-01 -1.17950447e-01 

  -3.50445539e-01 -2.20533386e-01  7.69542336e-01] 

 [-1.93959877e-01  5.47431469e-01  5.13072312e-01 -4.32575017e-01 

   1.10794745e-01  1.47329420e-01  1.67564303e-01  2.33335122e-01 

   7.62031898e-02 -3.51603419e-01  1.31988674e-01 -3.03759538e-02 

  -1.78050026e-01  4.66462113e-02  3.56397629e-01 -6.09541416e-01 

  -6.65746272e-01  2.63252407e-01 -1.59380972e-01  3.51004787e-02 

   6.10042289e-02  2.33454391e-01 -3.84353042e-01] 

 [ 5.00950992e-01 -5.60925543e-01  3.48540455e-01  1.51023090e-01 

   4.11983043e-01  4.14027542e-01  8.62380192e-02 -1.51185349e-01 

   3.21885675e-01 -7.18362182e-02 -1.93765789e-01  2.13147402e-01 

   1.64219388e-03  3.11205555e-02 -3.31451088e-01 -3.22935134e-01 

  -4.00499225e-01 -1.59233063e-02  2.36670256e-01  4.10633832e-01 

  -3.39587271e-01  7.79347941e-02  5.54418921e-01] 

 [-1.37102008e-01 -1.92948520e-01 -5.76519594e-03  1.64668649e-01 

  -2.60460563e-02  2.03324705e-01 -3.05065364e-01 -6.16579270e-03 

   1.87005848e-01  1.32804379e-01  1.01029761e-01 -4.35918570e-01 

  -1.13792330e-01  5.95166385e-01 -7.38584772e-02  3.62636179e-01 

  -4.67379630e-01 -5.87179184e-01 -8.39379728e-02  6.63245618e-01 

  -1.98711932e-01  2.12274849e-01  4.15139526e-01] 

 [-3.17045689e-01  2.58580059e-01 -3.27203602e-01 -2.53160536e-01 

  -4.86401618e-01  1.30574316e-01 -1.82881858e-03  2.42457986e-01 

  -3.00157160e-01 -3.13072741e-01  2.01457068e-01  1.27389029e-01 

  -5.89044392e-01 -2.91285723e-01 -5.80891594e-02 -2.60221183e-01 

  -3.22665870e-01 -2.30205283e-01 -8.17792341e-02 -1.47900313e-01 

  -4.94397342e-01  6.09914839e-01  5.18045053e-02]] 
 
Rede Neural 2 – Silício 
 

[[-1.21464781e-01 -3.85989457e-01  3.57154101e-01  1.41181611e-02 

   7.47424543e-01  3.71520668e-01  7.76931286e-01 -4.11310315e-01 

   4.48561847e-01  1.64663047e-01  2.63207078e-01  4.06928480e-01 

   1.89047970e-03 -2.18260139e-01  5.43343306e-01 -1.09655440e-01 

   4.61316258e-01 -2.35702321e-01 -3.90344679e-01 -3.33853096e-01 
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  -4.64657918e-02  4.41072851e-01  9.28394347e-02] 

 [ 8.21743309e-02  1.10939935e-01 -5.92034981e-02 -4.29313868e-01 

  -4.39469188e-01 -3.14799964e-01  9.07744616e-02 -9.25021097e-02 

  -1.75402053e-02  3.17604184e-01  5.03707707e-01  4.31959741e-02 

  -8.68177772e-01  4.22673851e-01 -4.09816325e-01 -1.26231730e-01 

  -8.04785565e-02 -5.71881890e-01  5.23569286e-01 -4.59198117e-01 

   4.10488695e-01  8.25594179e-03  2.04578921e-01] 

 [-3.44240546e-01  9.07766912e-03 -3.14618014e-02 -2.82312810e-01 

   6.75030291e-01  1.26958817e-01  4.00099963e-01  1.15816377e-01 

   3.23014408e-02  1.87991872e-01  2.05959514e-01  1.23108692e-01 

   6.89562485e-02  1.73039570e-01  6.93968356e-01  3.72727722e-01 

  -1.71064317e-01  1.03979357e-01 -2.75449920e-02 -6.22815728e-01 

   3.25637788e-01 -5.64259708e-01  9.16781351e-02] 

 [ 1.61444440e-01  2.03926697e-01  3.37131351e-01 -9.73020121e-02 

  -1.23773210e-01 -1.35612503e-01 -3.85893375e-01  6.00096919e-02 

  -1.09309718e-01 -5.07523604e-02 -3.61858279e-01 -3.81058574e-01 

  -1.85869858e-02 -6.88663960e-01  2.04207376e-01 -5.33302009e-01 

   4.35031563e-01  3.98181707e-01  3.46502930e-01 -2.07786374e-02 

  -7.63179213e-02 -2.94098463e-02 -6.90964088e-02] 

 [-3.31020094e-02  3.99106383e-01 -2.49934122e-01 -5.77940643e-02 

   1.35411680e-01 -4.27836776e-01  8.92543495e-01  2.66507044e-02 

  -5.09908020e-01 -1.26609266e-01 -9.89147961e-01 -1.55180216e-01 

  -2.39103645e-01  1.94748670e-01 -1.25812247e-01 -6.10307008e-02 

  -7.21473575e-01  4.29815680e-01  3.78025204e-01 -1.60415798e-01 

   2.21029729e-01 -6.24092162e-01 -4.39283133e-01] 

 [-1.27204612e-01  1.23011924e-01 -6.61799312e-01  3.49817365e-01 

   1.63013577e-01 -2.04173595e-01  4.40182418e-01 -1.10892784e-02 

   4.10187632e-01  4.82726991e-02  2.79614598e-01  1.74447298e-01 

  -6.75499558e-01  1.85169443e-01  4.86729443e-01  2.72528559e-01 

   1.60153553e-01  5.60742952e-02 -1.69740930e-01  3.65180165e-01 

   8.41801226e-01 -3.05885196e-01  6.43207356e-02] 

 [-6.75951019e-02  1.91089004e-01 -2.77931213e-01 -1.47270486e-01 

   3.52950960e-01  1.55110702e-01  2.76400924e-01  1.10800877e-01 

  -3.84577274e-01  1.03218131e-01 -8.30042884e-02  1.90969810e-01 

  -7.34059155e-01 -4.31551738e-03  8.38269964e-02  3.51900980e-02 

   1.89224705e-01 -8.07656348e-02  3.96470964e-01  1.48958489e-01 

  -1.12640625e-02  2.11893424e-01 -4.05009001e-01] 

 [ 2.09575936e-01  1.36017919e-01  3.64517033e-01  4.96398717e-01 

   1.09668903e-01 -8.43555331e-02 -1.29798979e-01 -7.23683834e-01 

   1.48106933e-01  2.33672950e-02 -2.18073159e-01  4.01359141e-01 

  -2.81608880e-01 -3.13972324e-01  5.09165645e-01  3.67511839e-01 

  -7.10196555e-01  1.56044006e-01 -1.71455875e-01 -6.72300696e-01 

   8.62948969e-02 -5.87441176e-02 -3.69727403e-01] 

 [-5.03942847e-01  1.38283610e-01  5.67645691e-02 -6.01055741e-01 

  -6.54511526e-02  2.99372941e-01 -2.91773289e-01 -2.28047147e-01 

   3.45556945e-01 -6.42560273e-02  2.94155270e-01  3.91214848e-01 

  -1.84265599e-01 -3.11932087e-01 -8.61962363e-02  7.94483423e-01 

  -5.52801251e-01  1.19445100e-01 -1.21568762e-01  8.50174725e-02 
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   1.37984142e-01  9.83482152e-02 -3.81060719e-01] 

 [-1.72984332e-01 -3.16935312e-03 -7.45507479e-02  3.71373028e-01 

  -6.69843614e-01 -5.51697686e-02 -6.75205439e-02 -3.48204821e-01 

   2.74616957e-01 -1.64143562e-01 -2.70196766e-01 -2.02942878e-01 

   2.09238306e-01  1.10087000e-01 -3.78291219e-01  2.72946119e-01 

  -5.29733121e-01  6.72659650e-02 -2.50006557e-01  9.26209986e-02 

  -7.40992963e-01 -6.24481626e-02 -3.33421230e-01] 

 [ 1.97702289e-01 -6.32359087e-02  4.85967070e-01 -9.54236835e-02 

   6.48625121e-02  7.38775134e-01 -4.76237208e-01 -3.98161113e-02 

  -1.99915364e-01 -4.69447702e-01  1.76614016e-01 -6.40318632e-01 

   2.52416968e-01  7.97586739e-01 -2.04513803e-01  4.57674503e-01 

   2.60710239e-01 -8.42781484e-01 -2.26465464e-01  5.33861220e-01 

  -3.10814470e-01  5.56959212e-01 -4.96547669e-01] 

 [-2.12080237e-02  3.45833570e-01 -2.72640973e-01  6.25498313e-03 

  -3.80013496e-01 -4.67805654e-01 -3.92400742e-01  3.95021379e-01 

   2.98248410e-01 -5.50517105e-02 -3.26336682e-01 -1.45291865e-01 

   1.11380666e-01 -3.16335410e-01  9.06386524e-02 -8.78321156e-02 

   4.26080674e-01  1.61624532e-02  6.38901591e-01 -4.70832139e-01 

   2.65243620e-01  5.18110335e-01 -2.86361009e-01] 

 [-1.05994195e-01  1.63628105e-02  4.83185023e-01 -1.81970641e-01 

   4.15672455e-03  3.83811474e-01  1.61378995e-01  1.38337817e-02 

  -2.25139409e-02 -1.43002167e-01 -3.02665681e-01  5.47739744e-01 

  -5.26403248e-01  6.85537085e-02 -3.52680892e-01  5.13835669e-01 

  -9.14697796e-02 -6.31911635e-01 -6.93934970e-03  2.51621842e-01 

   5.91429293e-01 -3.40709507e-01 -3.35632831e-01] 

 [-2.98725098e-01 -8.06885540e-01  2.48920560e-01 -4.26086113e-02 

   2.19986707e-01  1.63095772e-01 -3.07552546e-01 -2.47375872e-02 

   5.83989918e-01  3.61771852e-01  5.05532503e-01 -1.87590972e-01 

  -3.09757411e-01  4.85612839e-01  1.14083819e-01  1.30686658e-02 

  -1.43250316e-01  5.97052872e-02 -2.25796223e-01  3.66502255e-01 

   3.11700523e-01 -3.12084168e-01  2.72968173e-01] 

 [-8.36374342e-01 -5.80652595e-01  4.66152579e-02 -3.33645105e-01 

  -1.25913024e-01 -2.09868252e-01  8.97202313e-01  2.74186581e-01 

   6.18318729e-02  2.57115275e-01 -1.55229926e-01  1.55072540e-01 

  -8.20654929e-02  3.45320731e-01  2.17735052e-01  2.08830535e-01 

   2.50292897e-01  1.46651968e-01  2.41874754e-01 -5.41246794e-02 

   1.33946300e-01  4.93145473e-02  2.88763970e-01] 

 [-4.92974102e-01 -1.26143340e-02  3.32297146e-01 -4.91959125e-01 

  -6.18927227e-03 -3.29489440e-01 -2.54436255e-01 -8.17545652e-02 

   5.10967553e-01  2.86836535e-01  5.13677716e-01  1.24959052e-01 

  -1.63189322e-01 -2.89126724e-01 -1.75820962e-01 -1.34915963e-01 

  -3.44758183e-02  7.23630607e-01  4.03868973e-01 -8.14660788e-02 

   2.21119106e-01  1.65587097e-01  1.19594216e-01] 

 [-6.28219172e-02  3.18454981e-01 -1.54300645e-01 -5.64856589e-01 

  -1.93502232e-01  2.15011016e-01 -3.25220019e-01  4.22017246e-01 

  -2.10877672e-01  5.66859365e-01 -5.73107481e-01 -4.34183359e-01 

   2.44396910e-01  1.29300088e-01  1.17691554e-01 -2.44204864e-01 

  -4.09171641e-01  3.16546522e-02 -4.96751189e-01  5.39312921e-02 
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  -1.21909507e-01  3.48196089e-01  7.19155312e-01] 

 [-2.99385607e-01  4.96196263e-02 -4.59140986e-01 -4.80859028e-03 

   4.73061204e-01  1.62704125e-01 -2.55442381e-01  3.67345214e-01 

  -1.43738165e-01 -3.05722475e-01  2.52140313e-01 -4.26338464e-02 

  -6.52299821e-01  4.44608718e-01  4.37850803e-01  2.59945482e-01 

   4.56742376e-01  7.42260218e-02 -5.19646564e-05  3.80253315e-01 

   5.02644219e-02 -5.77001750e-01  2.18853131e-01] 

 [-4.37378258e-01 -5.94079018e-01 -1.42882839e-01 -2.96929479e-01 

  -4.28990602e-01  1.52130365e-01 -3.85122746e-01 -2.37150583e-02 

  -6.09644294e-01 -4.31734651e-01  5.04309058e-01  3.76236677e-01 

  -3.82337362e-01 -5.05245090e-01 -1.83972478e-01  6.80931285e-02 

  -3.85494769e-01  2.75145918e-01  6.88576549e-02 -7.80043662e-01 

  -1.60616010e-01  3.95244844e-02  6.99769054e-03] 

 [ 5.41533470e-01  2.40557343e-01  3.85407150e-01  2.86748707e-01 

  -1.22223333e-01  2.56756872e-01  3.39021802e-01  2.35966191e-01 

   4.54658002e-01  5.52019536e-01  3.86419326e-01 -6.50700390e-01 

   4.69420791e-01 -6.99129328e-02  6.32541001e-01  5.72782874e-01 

  -2.95864969e-01  3.28044146e-01 -7.59393349e-02  5.81513762e-01 

  -1.81485012e-01 -3.81078839e-01 -3.01245958e-01] 

 [ 3.01483087e-02 -4.33282495e-01 -7.67328084e-01  1.35457754e-01 

   2.23134514e-02 -2.22652897e-01 -2.25114167e-01 -4.89959657e-01 

   3.30512017e-01  2.41362512e-01  2.18043432e-01 -2.74453938e-01 

  -5.70767164e-01 -7.35435635e-02 -2.92061776e-01  2.87419230e-01 

   1.51512846e-01 -3.03160936e-01 -4.94328663e-02  3.23458940e-01 

   4.28576142e-01 -1.97524130e-01  2.23185152e-01] 

 [-3.31396937e-01 -1.41358718e-01 -1.68210581e-01 -2.85724849e-01 

   2.30601668e-01  3.50043736e-02 -4.07481551e-01 -5.75317800e-01 

  -7.67507702e-02 -2.47747853e-01  3.80434871e-01  3.89977753e-01 

  -1.94715127e-01  3.78109962e-01 -3.59341234e-01 -8.26874152e-02 

  -1.30735382e-01  1.36223793e-01  3.64707708e-01  4.88650203e-01 

  -3.55482757e-01  2.96783745e-01 -2.07251966e-01]] 
 
Rede Neural 3 – Silício 
 
[[-0.34278917  0.51554346  0.14571258  0.07313654  0.15584593  0.37744296 
  -0.58578146 -0.02432034 -0.15959218  0.07060648 -0.5337931   0.12373539 
   0.42110112  0.27434254  0.06690419  0.13150135  0.11761727 -0.43160307 
  -0.27208847 -0.3700514   0.10424192  0.05948783 -0.15746476] 
 [ 0.53220433  0.5650321  -0.5807895   0.05020257 -0.5630361   0.01946999 
  -0.902728    0.3464833   0.5106969   0.27628842  0.12762846 -0.46816987 
   0.29964578  0.22099277 -0.17222339  0.57747555  0.45711434 -0.00786954 
  -0.55252063  0.23715825 -0.42878598  0.5184766  -0.07652106] 
 [ 0.14883953  0.12109051 -0.3153351   0.20648617  0.12442292 -0.23311687 
  -0.21247444  0.6366964   0.1853246  -0.22277778  0.52653986 -0.5441627 
   0.17474252  0.40998918  0.24823077  0.14417768  0.06087902 -0.09622599 
   0.08542191  0.2823144   0.00576008  0.14672889 -0.7239763 ] 
 [-0.38090828 -0.3467192  -0.3151749   0.23108314 -0.2742812  -0.3162196 
  -0.05562446  0.44693667  0.62228274  0.42557853  0.5447909  -0.25509602 
   0.43263915 -0.07593276 -0.15435795  0.16121145  0.27090293 -0.32241786 
  -0.38046202 -0.5803048   0.5167637   0.4004019   0.05606424] 
 [-0.6509897   0.45193523 -0.7944907  -0.09665437 -0.5973659   0.33320734 
  -0.6727522   0.45022583  0.5423669  -0.5335775  -0.31137928 -0.5767952 
  -0.55380744 -0.481552   -0.06947355 -0.578818    0.1543906  -0.12050343 
  -0.27501315  0.08082033 -0.27140442 -0.37856984 -0.45964122] 
 [ 0.0521542  -0.5678411   0.5696042   0.06536508 -0.14271298 -0.02256346 
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   0.22595909  0.00798047 -0.1520271   0.7234023  -0.3008193  -0.2568217 
  -0.07057848 -0.08195404 -0.435587   -0.3632754   0.4197321   0.23893127 
   0.11333828 -0.1812968   0.03416687 -0.24098435 -0.31464127] 
 [-0.48822564  0.312225   -0.5646246   0.10231247  0.38568094 -0.35445338 
  -0.4882682  -0.03001915  0.14521967 -0.14636444  0.30692822  0.30605325 
   0.44710842  0.1155115  -0.332604    0.45381883 -0.2799325   0.08879785 
   0.31352705 -0.29203856  0.08623333  0.05377992 -0.07170199] 
 [ 0.15569226  0.22546133 -0.44608364 -0.20121142 -0.08491436  0.11879778 
   0.19617257  0.01634874  0.1079418  -0.11703661 -0.08951794 -0.3224102 
  -0.3308186   0.39261737 -0.37153006  0.44101697 -0.8959848   0.41898695 
  -0.13828354  0.29821983  0.4293351   0.27659303 -0.00388457] 
 [-0.4844168  -0.02128147  0.07842516 -0.1090752  -0.4423751   0.5130936 
  -0.18869962  0.4769865   0.11978873 -0.31382227  0.72331446  0.4548915 
  -0.17983468  0.28238988  0.1860366   0.4729731  -0.4943302   0.29882842 
  -0.12086249 -0.13304515  0.36153772  0.17935029  0.4441279 ] 
 [ 0.04156601 -0.05357297  0.3145229  -0.1357586  -0.5005227  -0.13744724 
  -0.04962639  0.36307943  0.0366133  -0.26359606  0.20879084  0.18585587 
   0.4516443  -0.02256187 -0.5076484   0.26579776 -0.15337719  0.18538506 
   0.60678995 -0.51294553 -0.35096177 -0.23794402  0.45123094] 
 [-0.09077732  0.32636884  0.3926059   0.36381868 -0.19693656 -0.20398775 
  -0.37845317  0.5919625  -0.28152567  0.36024216  0.18880317  0.23999031 
  -0.3034766  -0.15855338  0.18494436 -0.16661651  0.33923796  0.24486458 
   0.5951606  -0.37184563 -0.223236   -0.32573715  0.26603633] 
 [ 0.00596658  0.11339186  0.17886443 -0.27179998  0.50203615 -0.16628285 
   1.13699    -0.43167064 -0.4138911   0.03748623  0.07176349 -0.02965769 
   0.3300233   0.31058666  0.6110457   0.5116748   0.37593102 -0.2747231 
   0.19063608  0.14177628 -0.21144249  0.33974913 -0.21315922] 
 [-0.44802773 -0.0807592   0.16456486  0.16340663 -0.07892137  0.42467466 
   0.02263019 -0.2701541  -0.2262306   0.49012482 -0.16564348  0.15612413 
  -0.40613583  0.09014224  0.4705824   0.6811528  -0.71469706 -0.28749985 
  -0.4971547   0.2347709  -0.7111258  -0.27262077 -0.47539952] 
 [ 0.0206674   0.30526587  0.07841206 -0.4287702  -0.06356917  0.11430823 
  -0.49238244  0.38360012  0.00963324  0.30520034 -0.6949681  -0.46577632 
   0.14557058  0.16479912 -0.2811851  -0.23183568 -0.2568366   0.49736357 
  -0.18638554 -0.07698084  0.32226548  0.41737857  0.17556374] 
 [ 0.09858472  0.24384652 -0.22382978  0.16880266  0.2899548   0.30860126 
  -0.04028447  0.33050185 -0.19184968 -0.67405593  0.44087318 -0.29184577 
  -0.75917995 -0.15301135 -0.10336972  0.22621329  0.22064659 -0.12262863 
   0.18358688  0.3028176  -0.8964942   0.5845483   0.11742495] 
 [-0.17771879  0.1783077  -0.19041483 -0.19330403 -0.4245341   0.12476279 
   0.8642466   0.16062368 -0.65864766 -0.04879151 -0.04603196  0.4072441 
   0.05077828  0.3755213  -0.21822457 -0.14998266  0.2531639   0.12773727 
   0.63690853  0.38267758  0.5518664   0.3393226  -0.2700074 ] 
 [-0.17752926  0.3483897  -0.25480852 -0.3658187   0.33205682  0.45195338 
  -0.04504011 -0.47762108 -0.76093197  0.3567665   0.4175862  -0.69034034 
  -0.06968807  0.32648218 -0.70255506  0.12814237  0.22466137  0.00335103 
   0.15543202 -0.26586923  0.0233906   0.42390993  0.0441373 ] 
 [-0.4830774  -0.094653   -0.4709233   0.8403389  -0.29195586  0.20791183 
   0.39966127  0.23433259  0.26991135  0.5290735  -0.05179713  0.22306135 
  -0.3279322   0.5315274   0.57737994  0.27005324 -0.37015045 -0.29729524 
  -0.25674403 -0.65882313 -0.24543145 -0.05510176 -0.68217444] 
 [-0.52776575  0.21019122  0.62667745 -0.2637008  -0.21873452  0.25152284 
   0.28992668  0.42045668  0.5068719  -0.12637803 -0.21773984 -0.10481981 
  -0.3965894   0.11935171  0.18129121 -0.01309799  0.21706909  0.22570775 
  -0.16940641  0.05512304 -0.21608157  0.09501943 -0.5565892 ] 
 [-0.46034893  0.5763426   0.1790382  -0.33554426 -0.17910917  0.108472 
  -0.06517302  0.4539969   0.674351    0.53668904 -0.44407123  0.53236574 
  -0.0935668   0.18239978  0.02344441 -0.37542778 -0.3829745   0.17938387 
  -0.38116592 -0.32482287  0.13044386  0.08955086  0.11619088] 
 [-0.41454175  0.3989265  -0.24301955 -0.2100302   0.7226539   0.05699001 
   0.05073561  0.09563591 -0.51161134  0.21275403  0.77404743 -0.40132824 
  -0.29006472 -0.08776671  0.6371954   0.1566623  -0.02885128  0.02217223 
   0.058119   -0.2449041   0.01973487  0.13020034 -0.27735472] 
 [-0.47896516 -0.14924954  0.14712982 -0.10071626  0.05136811 -0.3285825 
   0.15599056 -0.137216    0.21834296 -0.4183092  -0.26979747  0.27666005 
  -0.18876314 -0.56275076 -0.60166895  0.5984013   0.06966469 -0.20516118 
  -0.12021069 -0.29908672 -0.44585675  0.03185149  0.3364612 ]] 
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Rede Neural 1 – Enxofre 
 
[[-1.84795901e-01  2.58585467e-04 -1.50250614e-01  9.45101082e-02 
  -7.87382293e-03  1.28337562e-01 -1.12947136e-01  1.25375375e-01 
   1.56992767e-02  8.31981003e-02  7.01535121e-02  1.34433657e-01 
   2.68438626e-02 -1.46570474e-01 -1.03024244e-01  5.53092845e-02] 
 [ 1.12708472e-01  5.86839989e-02  1.07248783e-01  1.57864407e-01 
   7.41716325e-02 -4.82037254e-02 -8.03635493e-02 -1.35645866e-01 
  -7.14504197e-02  6.46343753e-02  8.67375433e-02 -6.84953034e-02 
   9.25723165e-02 -1.16150409e-01 -2.08212640e-02 -1.30992442e-01] 
 [ 2.46483386e-02 -1.48569867e-01 -7.11982399e-02 -8.90327916e-02 
  -2.55109698e-01 -2.73986589e-02  6.26009190e-03  9.59963202e-02 
   3.65045704e-02 -2.02682614e-01 -1.10149942e-01 -6.28023520e-02 
   2.37808153e-02  4.87009212e-02  3.42990682e-02  1.15684323e-01] 
 [-9.84430537e-02 -5.04434183e-02  9.11695734e-02  1.28190786e-01 
  -3.86544801e-02  1.89156514e-02  1.55949473e-01 -6.35355785e-02 
  -1.27095282e-01  1.83978781e-01  1.02822252e-01 -4.76148054e-02 
  -6.76646410e-03 -1.82142138e-01  5.56910411e-02  6.95289150e-02] 
 [ 3.75140607e-02 -7.02778324e-02  1.43210679e-01  2.23805918e-03 
   7.85399601e-02  1.32888213e-01 -7.07789212e-02  2.01257110e-01 
  -2.30776697e-01 -1.74400080e-02  2.32298463e-03  9.77090821e-02 
  -3.54616404e-01  1.82883427e-01 -3.90200138e-01  8.81826952e-02] 
 [-1.38456628e-01 -1.84491314e-02 -1.22087061e-01 -1.67191401e-01 
  -1.95099190e-02  1.92258134e-01  5.40813766e-02  4.46906127e-02 
   2.98357029e-02  8.78057927e-02 -3.79987136e-02 -2.13442951e-01 
  -2.97232233e-02  1.65167212e-01 -8.88574123e-02  1.19590804e-01] 
 [ 4.91617657e-02 -4.15753908e-02 -4.01822217e-02 -1.95988834e-01 
  -3.77438009e-01  1.75101787e-01  1.97091281e-01  1.05123632e-01 
  -1.53976604e-01  1.26985637e-02  6.66679740e-02  1.27731472e-01 
   2.34941430e-02 -4.26103547e-02 -3.96173418e-01 -2.93429315e-01] 
 [-2.36702889e-01 -9.66486484e-02 -6.30998760e-02 -1.36956945e-02 
   9.91285741e-02  1.54157743e-01 -1.04278326e-01 -1.02604024e-01 
  -3.41868579e-01 -1.46374643e-01  5.86755015e-02 -1.74688935e-01 
   5.30448463e-03 -2.79500950e-02  1.15819834e-01 -4.45078947e-02] 
 [ 6.98842630e-02 -4.38245051e-02  4.80092093e-02 -4.74649906e-01 
  -1.18827932e-01 -8.84703733e-03 -1.91470385e-01 -1.50511917e-02 
   3.23442444e-02  6.88738376e-02 -1.75872315e-02  2.33513676e-02 
  -7.07209483e-03  1.78223085e-02  8.65007639e-02  1.49523467e-01] 
 [-1.04184195e-01 -2.57156610e-01  1.46952704e-01 -4.16974165e-02 
  -1.29857540e-01 -3.90380509e-02  4.26738933e-02 -1.09164447e-01 
  -4.43621501e-02  1.36988044e-01 -7.74544701e-02  7.95606002e-02 
  -7.48070851e-02 -2.33338118e-01  1.86799821e-02  1.27684608e-01] 
 [-2.09646765e-03 -1.53151110e-01 -4.55424823e-02 -5.18168546e-02 
  -3.35483328e-02 -3.93965915e-02  1.33448496e-01  1.43370435e-01 
   4.44629323e-03  9.86658260e-02  2.23822534e-01 -1.62331372e-01 
  -1.16679460e-01  1.12379707e-01 -5.00006555e-03 -4.38399352e-02] 
 [ 1.27466843e-01  1.99029446e-02  1.26422578e-02 -2.66055882e-01 
  -6.39485493e-02 -3.85943092e-02 -9.77186561e-02  9.98028591e-02 
  -1.88625470e-01  6.42005727e-02  1.08395226e-01  9.09629166e-02 
  -5.35998419e-02 -2.36347765e-02 -8.61932617e-03 -1.16586834e-01] 
 [-2.37660035e-02 -7.58152455e-02  6.75550178e-02 -7.90836960e-02 
  -9.45346281e-02  1.86675832e-01  1.06027745e-01  2.53814389e-03 
  -1.28403604e-02 -1.31533176e-01  1.22385472e-01 -7.46557638e-02 
   1.78470630e-02  1.74447358e-01 -5.55103160e-02  1.37623921e-01] 
 [ 1.51451435e-02 -9.99716669e-03  1.52488083e-01  2.28750594e-02 
   1.34692034e-02  1.39107620e-02  1.17165536e-01 -1.47794932e-01 
  -2.48348787e-02  7.38503318e-03 -2.29574069e-01 -2.00405061e-01 
   1.64372697e-01 -2.18491361e-01 -1.84582755e-01 -2.32694242e-02] 
 [-4.64407951e-02  2.17295475e-02 -1.71829164e-01 -3.46423119e-01 
  -7.36769065e-02 -4.02662568e-02  3.93521693e-03  6.93526864e-03 
   7.50187337e-02 -9.78013733e-04 -2.33541369e-01  8.90522003e-02 
  -7.58294109e-03  3.85682732e-02  4.35216166e-02  8.61462280e-02] 
 [ 5.14941178e-02  1.75821781e-01  1.13128647e-01  1.57881513e-01 
  -5.89570729e-03 -8.70206282e-02 -1.17755920e-01 -8.68044496e-02 
   1.22877164e-03  8.05696920e-02 -2.78996360e-02  9.60924327e-02 
  -6.54819459e-02  1.52521253e-01 -5.28008165e-03  1.30471326e-02] 
 [-2.99983382e-01 -1.44656807e-01 -1.56467393e-01 -1.61840394e-01 
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   8.26473534e-02  1.09637603e-01  1.65133879e-01  5.91445304e-02 
   4.48886976e-02  2.20677331e-02 -1.09918550e-01 -2.84491330e-01 
   9.10968184e-02 -1.75474524e-01 -8.86659250e-02  3.33045945e-02] 
 [-1.11701578e-01  1.33158714e-01  1.02077834e-01  9.71033517e-03 
  -4.81372513e-02  1.26815945e-01  1.36641428e-01  7.93098062e-02 
   1.00136004e-01  1.56057673e-02 -1.19659796e-01  4.97738011e-02 
  -5.12131870e-01 -1.39439506e-02  4.80127446e-02  1.29890546e-01] 
 [-1.04775392e-01  5.62558658e-02 -8.31972510e-02 -1.39419451e-01 
  -3.13395262e-02  1.83811635e-01 -7.49777779e-02  1.41842186e-01 
   2.00450420e-02 -1.45367920e-01 -5.83734876e-03  1.25639856e-01 
  -1.92409121e-02 -1.58114836e-01 -1.76286213e-02  6.92007914e-02] 
 [ 1.38237074e-01  8.45005829e-03 -9.16464180e-02 -2.59456374e-02 
   1.79570869e-01  1.15962811e-01 -6.65832683e-02 -2.06046730e-01 
  -7.56480917e-02  3.53357568e-02  1.55801522e-02 -1.35495216e-01 
  -1.64744169e-01 -1.41943783e-01 -8.79595876e-02 -3.40105444e-02] 
 [-2.10171357e-01 -8.01667869e-02 -3.95926721e-02  6.89588264e-02 
  -2.75408681e-02  2.95840669e-02 -3.65865789e-02  7.15037584e-02 
  -1.21398501e-01  3.11461929e-02 -4.81737375e-01 -4.19727266e-02 
  -4.45084646e-02  1.51622416e-02 -7.59368837e-02  1.04119375e-01] 
 [ 3.17927562e-02  7.54873976e-02  1.52635634e-01 -8.61828625e-02 
   1.17123552e-01  5.80550591e-03  3.69515494e-02  1.90445427e-02 
  -6.52032346e-02 -1.05797403e-01 -1.61777124e-01  5.53251756e-03 
  -1.55033814e-02  2.31448442e-01  5.86258341e-03 -5.20149283e-02] 
 [-1.62895732e-02 -2.02985201e-02  7.02601299e-03 -4.30281321e-03 
  -4.96321684e-03 -8.91071409e-02 -7.06834793e-02  4.21938449e-02 
  -1.91894934e-01  7.04410300e-02 -3.93245786e-01 -2.91732579e-01 
  -7.10009411e-02  1.03850834e-01  9.00637433e-02 -1.13165267e-01]] 
 
Rede Neural 2 - Enxofre 
 
[[ 5.93037670e-03  1.31822661e-01 -7.45906606e-02 -1.47001117e-01 
   4.30866703e-02  9.04132798e-02  2.46502813e-02 -4.95411362e-03 
  -1.16109312e-01 -1.90636694e-01  1.56561941e-01 -2.12355517e-02 
   4.42052148e-02  9.50669795e-02 -7.03761429e-02  8.66792798e-02] 
 [ 6.10177591e-02  1.51256910e-02 -2.03144088e-01 -2.73870248e-02 
  -1.11583360e-02 -5.30309118e-02  2.04455666e-02  5.69045097e-02 
  -7.46292695e-02 -4.85804118e-02 -1.58152312e-01 -8.39088485e-02 
   1.16815723e-01  1.04172692e-01 -8.59547630e-02  6.44902438e-02] 
 [-2.70099580e-01 -3.64444591e-02 -6.77401721e-02  3.76895070e-02 
  -3.96521352e-02  7.36090392e-02  1.30801871e-01  5.46856746e-02 
   1.01870000e-01  4.34568971e-02  2.01701850e-01 -1.06974073e-01 
  -4.87809032e-02 -2.15246335e-01  2.68993564e-02 -9.96832997e-02] 
 [ 7.28846565e-02 -1.96404487e-01  2.07064986e-01 -7.82919303e-02 
  -2.38157474e-02 -1.74681190e-04  1.01557216e-02  2.04081926e-02 
   5.74979149e-02  1.63485602e-01 -3.42592150e-02  6.75498396e-02 
  -4.82738018e-02  1.02381915e-01  8.98461323e-03  1.68008536e-01] 
 [ 3.82269584e-02 -5.98377734e-02 -4.85259062e-03  7.59219155e-02 
   1.21420555e-01 -1.10359691e-01 -2.97937896e-02  2.03988537e-01 
   1.24723442e-01  1.64391026e-02  6.20567054e-02 -8.52289945e-02 
  -1.49306282e-01 -5.90641759e-02  1.47608314e-02  8.50968286e-02] 
 [ 7.49941692e-02  1.53322622e-01 -1.56263728e-02 -1.67060614e-01 
  -1.17506333e-01  2.70648263e-02 -8.69230479e-02 -3.91912907e-02 
  -1.27349272e-02 -4.71947454e-02  3.16918530e-02  2.34539695e-02 
  -1.39904827e-01  1.00436644e-03  1.63849071e-01 -1.40864745e-01] 
 [-3.23756561e-02 -9.99216810e-02 -2.60446463e-02  3.46689820e-02 
  -2.22222209e-02  1.07275538e-01  1.68746412e-01 -1.80678248e-01 
  -1.19136319e-01  8.52580965e-02  2.53643151e-02 -9.02529061e-02 
  -1.64964050e-01  8.46493617e-02  1.21297464e-01  1.15180954e-01] 
 [ 9.96635854e-02  2.79017724e-02 -1.15157023e-01  7.80948699e-02 
  -2.75245722e-04  1.22255102e-01 -2.68999524e-02  6.87905401e-02 
  -8.09031725e-02  7.53280148e-02  1.60817891e-01  5.95759321e-03 
   1.52038351e-01  1.52413353e-01 -3.77051979e-02 -7.30783716e-02] 
 [-1.47612572e-01  2.92254895e-01  1.87251121e-02  7.43713230e-02 
   2.28962791e-03  2.37876438e-02  5.06763533e-02  8.26007128e-02 
  -2.11539697e-02 -1.37109850e-02  1.30374581e-01 -2.88209934e-02 
   8.66063386e-02 -9.58165750e-02 -4.33068871e-02 -9.55765694e-02] 
 [ 4.64269444e-02 -1.20628215e-01 -2.04196870e-01 -9.55444053e-02 
  -2.18648642e-01  1.77011490e-01 -1.55835718e-01 -3.13269943e-02 
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  -1.05673417e-01 -9.96562243e-02 -9.33304057e-02  6.13604821e-02 
  -1.76398661e-02 -3.08459438e-03 -1.77083015e-02  2.31279638e-02] 
 [-6.05613589e-02  1.86436996e-01 -1.16489075e-01  1.85048617e-02 
  -1.80971116e-01  4.86551551e-03  6.28674552e-02  1.73317343e-01 
  -2.68981867e-02 -5.08397520e-02 -6.09263703e-02  5.95366135e-02 
   1.05248079e-01 -1.50003508e-01 -1.72643006e-01 -5.70253469e-02] 
 [ 9.42829326e-02 -1.27035737e-01  3.18346843e-02  8.51435494e-03 
   1.56851754e-01 -3.83297503e-02 -3.69555987e-02  3.18561345e-02 
   1.51842851e-02 -2.10994314e-02 -9.61947367e-02 -1.37549743e-01 
   3.54640707e-02  2.13371977e-01  9.03805420e-02 -1.67404525e-02] 
 [-1.67384341e-01  3.43832858e-02 -4.27062530e-03 -8.31343383e-02 
  -9.28252637e-02 -7.44761676e-02 -2.31189374e-02  1.31319538e-02 
   2.55035013e-01  7.82210380e-02 -3.40177603e-02  5.59829213e-02 
  -5.89277735e-03 -9.11342055e-02  2.95151095e-03 -2.34634116e-01] 
 [-1.56200245e-01  1.24906875e-01  7.41808861e-02  2.07519040e-01 
  -9.60285310e-03  9.98202059e-03 -3.87523808e-02  2.43036933e-02 
  -6.10427037e-02 -8.73834863e-02  2.74750106e-02 -6.24880716e-02 
  -9.02314037e-02 -1.90878004e-01 -9.72006619e-02 -8.17845482e-03] 
 [-1.24075890e-01 -3.14766057e-02 -1.07150927e-01 -1.45273149e-01 
  -5.41001335e-02 -3.02719441e-03  1.08325034e-02  6.65840656e-02 
  -1.01292878e-01 -1.90703332e-01  1.35747135e-01 -1.81233045e-02 
  -1.18710652e-01 -7.17417337e-03 -2.14938194e-01 -2.47129854e-02] 
 [ 8.82178396e-02  2.25925036e-02 -3.28627564e-02 -5.74339218e-02 
   8.36219639e-02  9.31687802e-02 -1.33464053e-01  3.15192863e-02 
  -2.15231832e-02 -1.26176521e-01  1.11359619e-01  7.21581876e-02 
   6.43877536e-02 -1.40105514e-02  1.55859232e-01 -7.27750361e-02] 
 [ 1.45674661e-01  1.08633459e-01  7.21531510e-02 -1.30109668e-01 
  -1.57770753e-01 -5.28266616e-02  1.24478675e-01  4.55084890e-02 
   2.78251823e-02 -2.56139971e-02  8.68191794e-02  1.25709385e-01 
  -3.31911668e-02 -1.31625310e-01  7.94327445e-03 -2.52826791e-02] 
 [ 3.32122855e-02 -1.30861387e-01 -1.84171587e-01  1.18503399e-01 
   2.09042490e-01 -1.74383260e-02  1.43506071e-02  1.69633150e-01 
   9.80219319e-02 -3.38914581e-02  3.12224925e-02  1.87908318e-02 
   3.87613662e-02  1.74030457e-02 -1.06486440e-01  1.17918275e-01] 
 [-8.23701918e-02  1.30934939e-01 -6.48303851e-02  4.24669078e-03 
  -2.01863907e-02 -3.97348329e-02 -3.45698092e-03 -1.53271453e-02 
  -4.37505683e-03  5.24478033e-02  8.24866518e-02  1.15856752e-01 
  -1.37607470e-01  1.68074206e-01 -2.44647399e-01 -4.49451022e-02] 
 [-8.55061505e-03  5.46797700e-02  7.88822845e-02 -2.71953497e-04 
  -1.77999049e-01  4.66039777e-02 -1.44974455e-01 -4.56858911e-02 
  -1.40711889e-01  2.09263265e-02  4.69561890e-02 -1.75136581e-01 
  -1.81154404e-02  4.04211022e-02  1.39869645e-01 -1.65793642e-01] 
 [-2.97214724e-02  9.71150473e-02 -1.18787102e-01  4.20279615e-02 
  -3.02310120e-02  2.32168943e-01 -1.11629218e-02  4.87115160e-02 
  -9.92568061e-02 -1.33763760e-01 -4.10249382e-02  3.42597403e-02 
  -1.47204146e-01  1.36714444e-01 -1.81948066e-01  6.26904238e-03] 
 [-1.61241993e-01  4.08595651e-02 -2.02822536e-01  6.15451448e-02 
  -1.59500062e-01  1.11949548e-01  1.59257906e-03  3.65153439e-02 
  -1.12033755e-01  8.44390169e-02  1.14726551e-01  9.79539827e-02 
  -2.83770859e-02 -1.70694530e-01  8.63978341e-02 -6.44652843e-02] 
 [ 1.01051226e-01  3.87467886e-03  1.05509177e-01  4.14492786e-02 
   5.97301237e-02  6.90372139e-02  1.39831319e-01 -3.71463900e-03 
  -5.18477000e-02  2.46106815e-02  1.73225235e-02  9.74614844e-02 
   3.70911732e-02  6.17660172e-02 -5.22818603e-02  9.31375250e-02]] 
 
Rede Neural 3 – Enxofre 
 
[[-2.07259983e-01  4.52116840e-02  6.20987676e-02 -2.28060380e-01 
   6.96021467e-02 -2.00340688e-01 -2.04482917e-02 -1.24830224e-01 
   1.63434327e-01 -8.32939148e-02  2.73258060e-01 -1.76362917e-02 
   4.01984304e-02  7.84017071e-02  1.08401112e-01  9.61286649e-02] 
 [ 1.37035968e-02  1.03634529e-01 -1.27659775e-02  2.13393986e-01 
   1.35472920e-02 -3.11527774e-02  1.95925072e-01 -1.21953771e-01 
  -1.45482942e-01 -4.12579179e-02 -8.89421999e-02 -5.16741909e-02 
  -2.37603277e-01 -6.59991279e-02  1.04137316e-01 -1.38179913e-01] 
 [-1.18876472e-01  1.03563473e-01 -1.62659153e-01  6.07752912e-02 
  -1.11306317e-01 -5.07795922e-02  3.20861116e-02 -1.43023953e-01 
  -2.51373965e-02  3.26399505e-03  1.26094297e-01 -6.90338090e-02 
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   3.36609371e-02  2.81734318e-02  1.06676340e-01 -2.44281650e-01] 
 [ 1.67004198e-01 -1.33986130e-01 -1.82667479e-01  3.59339751e-02 
   1.20399082e-02  6.65573478e-02  5.17146066e-02  6.69616880e-03 
   1.57843426e-01 -1.22188441e-01 -2.22248763e-01 -1.53139681e-02 
  -6.68920130e-02  6.09192215e-02  3.91133763e-02  7.82334134e-02] 
 [ 9.15756151e-02  1.45644993e-02 -3.21737975e-01 -9.07233506e-02 
  -6.45021275e-02  8.73268545e-02  1.07053801e-01 -1.22130830e-02 
  -7.16817826e-02  2.20787320e-02  1.25545308e-01 -7.92426467e-02 
   1.49384916e-01  1.36830151e-01 -2.29650110e-01  8.87557939e-02] 
 [-1.30145088e-01 -7.44572580e-02  6.98104277e-02 -4.94236387e-02 
  -9.58145112e-02 -1.40938610e-02 -5.90866916e-02  3.62064950e-02 
  -5.98030463e-02 -6.82019591e-02 -1.89427987e-01  1.29550561e-01 
  -1.33774251e-01 -4.54877736e-03  8.97737741e-02 -4.40106094e-02] 
 [ 4.12654094e-02  1.14142381e-01 -7.98587799e-02  9.52009484e-02 
  -4.24070992e-02  7.58321956e-02 -3.24998945e-02  1.12352699e-01 
  -4.56408821e-02 -6.06075712e-02 -4.37234864e-02  1.17146276e-01 
   1.28694296e-01  5.48809208e-03 -1.21776484e-01 -3.40636484e-02] 
 [ 6.82977587e-02  1.56331472e-02 -1.91714466e-02 -3.12785953e-02 
   1.48389906e-01  1.22637555e-01  7.56712556e-02  6.76051825e-02 
   1.83865607e-01 -5.02274111e-02  6.71720924e-03  1.06055461e-01 
   2.51838542e-03 -3.29113391e-04 -8.76917690e-02  1.95717346e-02] 
 [ 3.80083583e-02  9.94633697e-03 -5.85223548e-02 -5.71073741e-02 
   4.26406339e-02  8.13110471e-02 -4.12981100e-02  3.90188694e-02 
   8.36993605e-02  3.02034635e-02  3.78940366e-02  7.69671947e-02 
   5.27023477e-03 -2.79711951e-02 -1.11952789e-01  1.33216223e-02] 
 [ 7.51057714e-02  1.69892684e-01 -9.01032016e-02 -8.79076719e-02 
   1.80411279e-01  3.18314955e-02  2.32611336e-02  6.76477030e-02 
   1.45318672e-01 -6.93583563e-02  8.60982016e-03 -5.80257811e-02 
   4.54790071e-02  2.94179678e-01  5.16835749e-02 -2.64600888e-02] 
 [-1.79280385e-01  1.66132189e-02 -6.45086989e-02  1.53511718e-01 
  -6.31728768e-02 -2.07778111e-01  2.94263083e-02  2.64972657e-01 
   1.01086289e-01  1.00201249e-01  1.09914113e-02  1.78206608e-01 
   2.80829612e-02  1.33995572e-02  1.61012709e-02  8.86539295e-02] 
 [ 1.20297996e-02  1.05902128e-01  8.19495693e-02 -1.22113526e-01 
   1.92982499e-02 -4.30594496e-02  7.09775612e-02 -1.52072519e-01 
  -5.10657486e-03  9.06592235e-02 -7.74772689e-02 -6.58414289e-02 
  -1.34709822e-02 -2.75710449e-02 -1.81352913e-01  8.45785737e-02] 
 [-9.54811648e-02  1.62069723e-01 -2.04782426e-01 -1.37272226e-02 
   7.01662078e-02 -7.92290196e-02  4.24960107e-02  6.74551427e-02 
   7.86523521e-02 -1.46281064e-01 -4.89027053e-02  2.12391526e-01 
  -8.24960172e-02 -4.25125957e-02 -7.80644640e-02 -7.97925964e-02] 
 [-1.15822598e-01  5.05505800e-02 -5.97587712e-02  1.82965904e-01 
   5.78249283e-02 -4.91019785e-02 -1.16602890e-01  4.48500142e-02 
   5.22447750e-02  1.37189096e-02  9.12620202e-02  7.09819794e-03 
   2.27891803e-02 -6.14966303e-02 -9.97661874e-02 -6.39293864e-02] 
 [ 7.08345845e-02  7.13017583e-02 -1.85364455e-01  4.53009866e-02 
  -1.22300170e-01  2.61274744e-02 -5.78871332e-02 -7.16819754e-03 
  -2.62167975e-02 -2.31790662e-01  1.24423780e-01  1.09663993e-01 
  -2.52855659e-01 -9.32887569e-02  9.11184326e-02  9.03669819e-02] 
 [-3.08867067e-01 -1.36252955e-01 -1.52201504e-01 -1.73715055e-02 
   5.60349375e-02  4.91751060e-02 -2.40843266e-01 -3.42064002e-03 
  -6.60931915e-02 -7.32478872e-03 -5.17785139e-02  4.41139862e-02 
  -2.09906340e-01 -4.38315384e-02 -2.62088273e-02 -4.46734652e-02] 
 [ 3.37831043e-02  3.98896597e-02  6.86553791e-02 -4.44536805e-02 
   4.25661951e-02 -9.91769657e-02 -1.56625845e-02 -1.41835749e-01 
   7.10742036e-03 -7.44013488e-02  9.54573527e-02 -6.04483858e-02 
  -8.84199068e-02 -2.39190441e-02 -3.97322364e-02 -1.00735895e-01] 
 [-7.42558539e-02 -4.63558137e-02 -7.86742792e-02 -1.78027973e-01 
   8.21314901e-02  1.14079840e-01 -7.89800063e-02 -2.07719579e-01 
  -2.25818306e-02 -1.76746741e-01 -3.19463760e-03  6.21561855e-02 
  -1.22076519e-01 -5.09419218e-02 -1.40161231e-01 -5.96565194e-02] 
 [-8.50008875e-02 -9.70146880e-02 -1.68811411e-01 -5.00247739e-02 
  -6.57178015e-02 -8.03815573e-02  6.64254330e-05 -5.26226386e-02 
  -4.25511450e-02  3.82239930e-02 -5.80093823e-03 -4.53499258e-02 
  -9.76738930e-02  1.41330853e-01  1.19832978e-02 -1.08874418e-01] 
 [-1.05990425e-01  1.06664345e-01 -6.13484643e-02  1.12671539e-01 
   1.11322097e-01 -1.36202350e-01  2.15318412e-01 -2.76190438e-03 
   7.15799630e-02  5.50691560e-02  6.40812814e-02 -6.68276399e-02 
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  -9.90670770e-02  8.18763971e-02 -6.90935403e-02 -4.55964962e-03] 
 [ 1.06265053e-01 -1.48755401e-01  2.27851242e-01 -5.93672916e-02 
   1.19219050e-01 -3.51544507e-02  1.22883372e-01  7.07752397e-03 
  -7.20265731e-02  2.59945560e-02  1.41085267e-01 -4.36837114e-02 
  -2.00532809e-01  1.91607103e-01 -6.38234988e-02 -4.55400534e-02] 
 [ 5.11344299e-02  3.86148915e-02  1.19586483e-01  4.23589200e-02 
   1.76774412e-01  1.80114612e-01 -9.91990343e-02 -1.15242295e-01 
   1.37663081e-01 -1.53336585e-01  2.37162933e-02  1.03329262e-02 
   5.44137545e-02 -6.71341494e-02  1.44974619e-01 -1.12645486e-02] 
 [ 6.88899681e-02  1.73843145e-01  6.82333857e-02 -1.91428512e-02 
  -8.91798288e-02 -1.06425457e-01  9.68706235e-02  5.93973473e-02 
  -9.23891440e-02 -6.29049912e-02 -2.05478128e-02  8.00898578e-03 
  -5.50806262e-02  9.70264971e-02  3.66652645e-02  1.25014350e-01]] 
 
Rede Neural 1 – Fuel Rate 
 
[[ 2.47283816e-01  1.51509970e-01  1.97717860e-01  3.71748030e-01 
  -3.97932827e-02  5.22703052e-01 -1.15955055e-01  1.05593994e-01 
   4.68933105e-01  2.00541779e-01 -8.42523053e-02  3.97508830e-01 
  -9.02716145e-02  7.84216747e-02  5.67593992e-01  3.08056504e-01 
   1.73467651e-01  1.23218253e-01  3.65009159e-01  1.44186512e-01 
   1.02661863e-01] 
 [ 1.84888393e-01 -4.28471088e-01 -2.89436672e-02 -6.92703798e-02 
   2.63142705e-01  4.81748253e-01  2.97450751e-01 -1.21932633e-01 
   5.30494690e-01  4.06794578e-01  2.28247382e-02  2.87236959e-01 
   4.54995520e-02 -3.00535616e-02  6.12306893e-01  2.65325218e-01 
   2.73318082e-01  6.14317894e-01 -4.39701527e-02  9.77368057e-02 
   1.62005816e-02] 
 [ 3.01442325e-01  7.79639721e-01 -1.68917835e-01  1.97836111e-04 
   3.33752573e-01  4.75050002e-01  2.03558266e-01  4.50776130e-01 
   5.67184508e-01  7.37963542e-02 -9.17278230e-02  8.38998109e-02 
   4.63892698e-01  2.78464854e-01  3.51578116e-01 -7.70683661e-02 
   1.10744856e-01 -2.33586729e-01  1.46515787e-01  1.57310292e-01 
  -2.07806528e-01] 
 [-1.78852081e-01 -5.34267366e-01  4.14791673e-01 -3.06354649e-02 
   3.62078488e-01  4.90301371e-01  3.22756171e-01 -3.33887398e-01 
  -8.19136277e-02  2.29381278e-01  1.27565950e-01 -2.81162187e-02 
  -5.62061779e-02 -9.94209424e-02 -9.48340744e-02  2.58607537e-01 
  -1.47770748e-01  3.28346640e-02  4.04985398e-01  2.52985090e-01 
   2.42560744e-01] 
 [ 2.18893271e-02 -1.98409304e-01  1.07060231e-01  6.60622180e-01 
   2.67528415e-01  2.45663021e-02  4.81958613e-02  3.28642815e-01 
   1.87577493e-02  5.35677791e-01  2.00408295e-01  1.61807522e-01 
   5.12404978e-01 -5.16191423e-02 -1.24183297e-01  5.19245446e-01 
  -8.64543393e-02  4.04086173e-01 -1.68719023e-01 -1.47262812e-01 
   2.47004867e-01] 
 [ 2.26467073e-01 -3.28349620e-02  2.16298103e-01 -4.98567559e-02 
  -2.31476709e-01  5.98520301e-02  9.37785115e-03 -1.27853513e-01 
  -1.33904025e-01  8.39001834e-02  4.65171665e-01 -2.90823370e-01 
   2.04657316e-01  4.99068886e-01  1.26974106e-01  4.36156869e-01 
  -2.81544387e-01  4.02504623e-01  7.36063048e-02  2.40982428e-01 
  -2.27188870e-01] 
 [ 3.36914957e-01 -1.54449090e-01  1.26233652e-01  3.06804508e-01 
   8.79130363e-02  2.81953126e-01  5.59827387e-01  6.84740990e-02 
   2.60889560e-01  3.84642631e-01 -3.09409529e-01  4.45837796e-01 
   2.28480443e-01  5.63632190e-01  2.20930934e-01  1.73485264e-01 
   9.95657369e-02  3.14556003e-01  6.06311440e-01 -7.20502436e-02 
   2.41875798e-01] 
 [ 4.59375739e-01 -3.21392804e-01  7.30176345e-02 -8.47120434e-02 
   5.04075885e-01  6.80524468e-01  4.40875180e-02  2.19745770e-01 
   2.90862679e-01  3.20525169e-01  5.94999671e-01  3.33828300e-01 
   3.68679374e-01  3.82678539e-01  7.26427197e-01  1.43770307e-01 
   3.68464291e-01  4.40432519e-01  6.05533481e-01  5.48680127e-01 
   1.65904507e-01] 
 [ 3.36651474e-01 -3.21377277e-01  9.92092118e-02  4.22015399e-01 
   1.16078839e-01  1.11536063e-01 -1.05363615e-01  4.02515292e-01 
   5.26012182e-01  3.74565482e-01  1.22585464e-02 -8.01087637e-03 
  -8.33133459e-02  9.77004468e-02  1.70704097e-01  1.48134932e-01 
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   2.03171358e-01  3.96241665e-01  2.21311793e-01  2.64042020e-01 
   1.59688517e-01] 
 [ 5.01702547e-01  4.15528804e-01 -1.46066025e-01  4.72820908e-01 
   3.35900664e-01  2.54532635e-01  4.10318017e-01  8.11841935e-02 
   3.84642363e-01  4.17692363e-01  4.09183055e-02 -9.54897180e-02 
   2.93445826e-01  3.13970685e-01  1.71951860e-01  5.71261525e-01 
  -3.61900330e-01  4.00517076e-01  2.34358668e-01 -7.22267479e-02 
   4.37389702e-01] 
 [-1.22700617e-01 -4.11875516e-01  1.67725965e-01  5.19062281e-02 
  -3.03276554e-02  5.35299599e-01  5.52013338e-01  1.59315586e-01 
   3.12065125e-01  2.68465877e-01 -3.37408692e-01  2.69899279e-01 
   2.43455172e-01  5.87412655e-01 -2.82542128e-02  3.34043980e-01 
   5.02764463e-01 -8.60294774e-02  5.69205284e-01  5.93154803e-02 
   1.90830886e-01] 
 [ 3.77646536e-01 -5.80024958e-01 -6.65953308e-02  3.14461768e-01 
   8.93294886e-02  6.00887418e-01 -1.11433782e-03  6.06759906e-01 
   1.01207957e-01  1.00572228e-01  2.15495095e-01  7.88713098e-02 
   1.03744633e-01  4.72009510e-01  1.37675121e-01  4.73736942e-01 
   3.23621571e-01  1.77296828e-02  1.33704498e-01  1.86226830e-01 
  -8.20209384e-02] 
 [ 5.31573482e-02  3.53942156e-01  2.51684546e-01  4.19482812e-02 
  -2.31511984e-03  9.62946787e-02  1.08580500e-01  2.53807604e-01 
   3.24576795e-01 -1.58285890e-02 -2.82638967e-01 -1.95509553e-01 
  -2.67807618e-02  5.26707888e-01  5.69776475e-01  4.17534947e-01 
   3.01630408e-01  1.13121487e-01  5.73359840e-02  1.24880724e-01 
   4.05866861e-01] 
 [ 3.31925333e-01  1.84699714e-01  1.77211717e-01  3.91156018e-01 
   4.42010403e-01  2.95231014e-01  1.70779184e-01 -3.14233631e-01 
   1.77374497e-01  2.00555816e-01  6.28632540e-03 -8.53987560e-02 
   2.95235753e-01  1.95584133e-01  3.56170684e-02 -8.67291316e-02 
  -1.39723606e-02 -1.09217882e-01  4.69378948e-01  3.09079707e-01 
  -2.01988831e-01] 
 [ 3.21777374e-01  3.58271658e-01  5.24444699e-01  1.17788911e-01 
   4.24857885e-01 -1.00399226e-01  1.31017506e-01  7.26246163e-02 
   2.56513894e-01 -1.53544605e-01 -4.49140072e-02  3.69645387e-01 
  -3.20310980e-01 -2.74988770e-01  4.70989794e-01  3.51210445e-01 
   3.26281488e-01  2.52869099e-01  8.86481330e-02  4.57797557e-01 
  -1.04750311e-02] 
 [ 2.12363660e-01  4.42539491e-02  4.51143026e-01 -2.53221137e-03 
   5.95352292e-01  1.59601241e-01  1.50962844e-01 -5.99634238e-02 
   5.03919601e-01 -2.29496151e-01  3.65020156e-01  3.01392823e-01 
   2.22208023e-01  1.59438208e-01  3.64621431e-01 -6.23138696e-02 
   3.33292067e-01  5.35803497e-01  2.56864309e-01  2.96601504e-01 
  -1.08033635e-01] 
 [ 2.18864992e-01 -2.83982038e-01 -8.86018649e-02  4.73166525e-01 
   3.74707341e-01 -3.52196656e-02  6.70455396e-02  1.14530444e-01 
   2.26419121e-02 -1.80105150e-01 -4.65828888e-02  3.77300322e-01 
  -3.03827196e-01 -9.61248577e-02  1.91675991e-01  4.83647496e-01 
   9.95408818e-02  2.69650280e-01  2.45330930e-01  4.21981812e-01 
   1.58222556e-01] 
 [ 1.82940617e-01 -1.10712528e+00  6.07564747e-01 -1.50543720e-01 
   5.73219121e-01  9.59797055e-02  2.28027061e-01  2.11558640e-01 
   5.65959334e-01  2.33307123e-01  5.66973448e-01 -7.45524615e-02 
  -1.04327954e-01  6.52623251e-02  4.14732307e-01  4.45911437e-01 
  -7.20892847e-02  3.39084506e-01  5.20292699e-01 -6.95285201e-02 
  -9.42061096e-02] 
 [-1.14469394e-01 -1.74783683e+00 -1.74903855e-01  1.71346515e-01 
   2.27077246e-01  5.51927209e-01  4.03470963e-01  7.92677477e-02 
   6.54748753e-02  3.56116474e-01  3.85141894e-02 -1.56983852e-01 
   1.99716613e-01  2.24497646e-01  4.18598562e-01  4.75143582e-01 
  -1.35765091e-01 -1.42440349e-02  3.73221874e-01  1.78856596e-01 
   2.11436395e-02] 
 [ 4.40646440e-01 -4.96237315e-02  3.32498997e-01 -6.19235896e-02 
   3.04478258e-01  2.70766497e-01  3.45358133e-01 -1.27831727e-01 
  -1.76954657e-01 -2.64452338e-01 -2.29600757e-01 -7.22247083e-03 
  -1.26768127e-01 -2.24914297e-01  1.80154666e-03  3.21382374e-01 
   7.50280125e-03  4.61943150e-02 -1.46100536e-01  4.65337723e-01 
  -3.84440273e-01] 
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 [ 4.46420372e-01  7.05678985e-02  4.46700931e-01 -1.63543552e-01 
  -5.63736968e-02  1.17842831e-01  3.19889754e-01  3.04084152e-01 
   4.91869092e-01  2.15548441e-01  5.44493556e-01 -1.24752760e-01 
   5.37871802e-03  2.13683825e-02  3.49082977e-01  5.41316092e-01 
   5.43869972e-01  6.06341183e-01  5.01599371e-01 -9.04686749e-03 
   4.92997199e-01] 
 [ 5.76457620e-01  1.47061408e-01  1.10484414e-01  3.59132537e-03 
   4.62023795e-01  9.57383811e-02  2.74807483e-01 -1.14234790e-01 
   1.26667157e-01 -1.37867451e-01  5.20758867e-01  2.31245697e-01 
  -2.44203478e-01  1.83241472e-01 -1.93491597e-02 -1.75677091e-02 
   2.43547127e-01  4.49420482e-01  3.13850760e-01  5.55807889e-01 
  -1.69715449e-01] 
 [ 3.97358716e-01  1.11091323e-01  2.82366335e-01 -1.54810980e-01 
   1.51232690e-01  2.47870252e-01 -1.10076405e-01  3.27467591e-01 
   8.19190443e-02  1.14485621e-01  3.32867414e-01  1.41679151e-02 
   1.77537441e-01  4.27788645e-01  1.06503308e-01  1.62092477e-01 
   1.50081232e-01  2.06912965e-01  2.96422113e-02  2.55772620e-01 
   1.76912382e-01]] 
 
Rede Neural 2 – Fuel Rate 
 
[[-0.05374874  0.21667671  0.5214294   0.3488982   0.02797967  0.24354923 
  -0.01950362  0.32057467  0.34062982  0.12635902  0.14524281  0.6990642 
   0.42561948  0.24367312  0.6964761   0.15700819  0.46964175  0.72166026 
   0.4885057   0.18152559  0.39533672] 
 [-0.73241293  0.1321857   0.49819818  0.68174136  0.61461407 -0.06010953 
  -0.07340063  0.3981453   0.27765527  0.19890963  0.2722108   0.19853407 
  -0.07888645 -0.08106379  0.60225344 -0.12545192  0.05130563  0.6176626 
  -0.09978123  0.47302154  0.21953075] 
 [-0.31355566 -1.1284591   0.47776848  0.22246736  0.31841448  0.62254125 
   0.16358225  0.46857727  0.33611438  0.37433442 -0.05384638  0.02183626 
   0.24368437  0.549574    0.49125975  0.2059894   0.44985726  0.44470182 
  -0.04334315  0.16910502  0.24337396] 
 [ 0.41852018 -0.05219545 -0.05839544  0.5821813   0.70122826  0.5807168 
  -0.06340151  0.15320203  0.13418771  0.25839671 -0.14484832  0.28038058 
   0.43818927  0.21726036  0.07185922 -0.22639683  0.48348418  0.2222165 
   0.2086246   0.4130957   0.6752186 ] 
 [-0.03572851  0.3200064  -0.08526646  0.5344224   0.5737181   0.37413388 
  -0.10660187  0.43266553  0.15017734  0.08659583  0.19150178 -0.04309365 
   0.2955663   0.36483765  0.13816193  0.2117364   0.20203173 -0.01816559 
   0.39174727  0.12934923  0.2625048 ] 
 [ 0.688179    0.13923183  0.03379579  0.6527663   0.13764796  0.5786654 
  -0.01236157  0.3512601   0.45892924 -0.02656354  0.15926778  0.67459315 
   0.69473124  0.5827013   0.40549424 -0.01635507  0.22427031  0.05461946 
   0.28531808  0.27245155  0.20495796] 
 [ 0.1198651   0.08357004 -0.09555319 -0.03551834  0.3227034   0.40235937 
   0.08711421  0.05493527  0.02445015  0.0791816  -0.33940586  0.1246125 
   0.6511023   0.17678474  0.3931973  -0.07016584  0.42894605  0.55203754 
   0.19293518  0.33723268  0.48937187] 
 [ 0.47326475  0.5732702   0.11235943 -0.00236457 -0.05762421  0.57615745 
   0.0893218   0.61348987  0.342644    0.13831115 -0.19330785  0.36538815 
   0.17611974  0.39254177  0.65198344 -0.11309242  0.6526192   0.34803805 
   0.25943363  0.08316603  0.6368691 ] 
 [-0.14196043 -0.3541302   0.69223714 -0.01949216  0.5249019   0.36797142 
  -0.01416722  0.12335694  0.3211732  -0.04036668 -0.32501364  0.03556839 
   0.5001647   0.24703707  0.48313758  0.43728364  0.08147725  0.24652962 
   1.259474    0.37338883 -0.06884051] 
 [-0.0234166   0.01365486  0.20200461  0.4038904   0.3786539   0.20278372 
   0.21155305  0.00718852  0.25413904 -0.12417841 -0.04512165  0.412263 
   0.1003257   0.42743596 -0.03307669  0.07814559  0.47692573  0.31281435 
  -0.39776945  0.24021192  0.19110925] 
 [ 0.34859937  0.3985496   0.20900604 -1.0947608   0.37434936  0.40676057 
   0.49587545  0.11213855  0.70311207  0.11431851 -0.01196246 -0.05122823 
   0.2506386   0.10174479  0.5049487   0.13201013  0.5253194   0.60056984 
   0.32158327  0.24830298  0.40937117] 
 [ 0.28627086  0.26928577  0.18582015 -0.5220275   0.5886557   0.02135324 
   0.12514044  0.30883354  0.47558168  0.06844658 -0.31989717  0.45232573 
   0.62554896  0.40952265  0.36055952  0.11025574  0.39211544  0.7276676 
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   0.23081005  0.3585701   0.16324079] 
 [ 0.43700185  0.07437414  0.15080896 -0.04143809  0.47576758  0.19773726 
   0.26366517  0.5555239   0.29080603 -0.06230919 -0.2242311   0.46221995 
   0.32527134  0.14896561  0.04465147  0.27941835 -0.04178489  0.52198714 
   0.1252951   0.59274065  0.51384664] 
 [-0.35214016 -0.5677502   0.2991157   0.4354021   0.5923546   0.2184459 
   0.43921375  0.56749684  0.11155738  0.32433763 -0.19061564  0.5955466 
   0.37604088  0.64046943  0.06243647 -0.09492029  0.21772371  0.50667506 
   0.28271097  0.59846824 -0.14180474] 
 [ 0.45913905 -0.8356066   0.31036058  0.08253449  0.2609001   0.18872122 
  -0.22658092  0.5017964   0.6815538   0.01320794 -0.2809439   0.04970906 
  -0.03420961  0.6817418   0.47549275 -0.11801999  0.14051276  0.27992263 
  -0.13102339  0.67267996 -0.09772598] 
 [-0.01911118  0.3338697   0.3469032  -0.20805599  0.1128307   0.5327089 
   0.47752318  0.32085836  0.4797105   0.5694039   0.09037422  0.21487544 
   0.03215241  0.14411926  0.41071057  0.1822025   0.36752596  0.495005 
   0.02791781  0.09323493  0.53258103] 
 [-0.3054558  -0.8178593   0.71868867  0.48092297  0.55449224  0.12116979 
   0.15789402  0.6720336   0.69644326  0.37584186 -0.13973352  0.67374593 
   0.1524391   0.08042049  0.3124219   0.49709457  0.3826203   0.33045614 
  -0.3479586   0.6104026   0.24344264] 
 [-0.14295042 -0.25999644  0.27266648  0.30781037  0.22317128  0.6529891 
  -0.2939026   0.39192054  0.6030458   0.45483205  0.04187826  0.540529 
   0.7139751   0.11628463  0.58460164  0.16100577  0.34411874  0.7510231 
  -0.4946596   0.05931054  0.1148067 ] 
 [ 0.370861    0.5538133  -0.06270886  0.15512641  0.2339056   0.4671322 
   0.14159104  0.32782498 -0.00219289  0.34880933 -0.07209477  0.15805571 
   0.45754546  0.5897608   0.39751524 -0.15629448  0.3921453   0.22899935 
   0.00746673  0.38467643  0.6734078 ] 
 [ 0.0496123   0.50711685  0.68996143  0.27806732  0.20028     0.16628024 
   0.6004339   0.5357409   0.24241066  0.45436105  0.17554384  0.19963396 
   0.09382874  0.08260307  0.42067406  0.41180867  0.3086177   0.71805793 
   0.59129167  0.12229574 -0.01127967] 
 [ 0.03641381  1.2578009   0.6499047   0.41260284 -0.02471817  0.05636949 
  -0.10758131  0.0381555   0.5888179   0.21289533 -0.10404838  0.34781897 
   0.36497146  0.01300083  0.5842695   0.0279259   0.33328655  0.52791494 
  -0.5381262   0.48257     0.01202082] 
 [ 0.8410639   0.8697887   0.12343063  0.04188225  0.14546654  0.18521641 
   0.24350247  0.4503684   0.3424867   0.21946023  0.15518096 -0.01378866 
   0.52366406  0.55088884  0.01665014 -0.10822619 -0.06796054  0.08085688 
  -0.48598525  0.6262635  -0.09552275] 
 [ 0.7073053   1.369652    0.2817172  -0.04454337  0.57109046  0.6040797 
   0.13129841  0.25692648  0.12077783 -0.0730112   0.28807855  0.44298947 
   0.6020803   0.14483683  0.15191206  0.27914518  0.2110527   0.0228439 
   0.25581896 -0.14291602  0.48931244]] 
 
Rede Neural 3 – Fuel Rate 
 
[[-3.31804641e-02  4.26768631e-01  2.45575547e-01  4.00813192e-01 
  -1.28662661e-01  2.85965770e-01  6.24025345e-01 -2.29472786e-01 
   4.86802459e-01 -9.40447375e-02 -3.93631101e-01  3.11852276e-01 
   1.04144916e-01 -4.03580576e-01 -2.76309308e-02  7.11360052e-02 
   2.28276983e-01  1.09009303e-01  9.37339067e-02  1.10253118e-01 
  -5.81485555e-02] 
 [ 6.10228360e-01  5.02779186e-01  1.51376307e-01  3.99759673e-02 
   3.03967208e-01  1.38522357e-01  7.65370205e-02  2.76078850e-01 
   8.79784748e-02 -1.10525027e-01 -2.34373108e-01  2.69226789e-01 
  -3.60722691e-01 -3.87856364e-01  2.63002694e-01  6.70656204e-01 
   2.76973039e-01  3.67983013e-01 -1.07626542e-01 -3.16623122e-01 
   5.04542232e-01] 
 [ 4.78729121e-02  1.47570908e-01  4.73746657e-01  4.61740732e-01 
   1.07411370e-01 -7.86338281e-03  2.30746925e-01  2.04841092e-01 
   1.98150039e-01  1.17609389e-01  2.31751017e-02 -9.19364691e-02 
   6.31283224e-02 -1.11905215e-02 -2.62852699e-01  3.62953842e-01 
   5.86846620e-02 -2.24063009e-01  9.76552349e-03  1.04163730e+00 
  -1.19751438e-01] 
 [ 6.32874191e-01  6.87740088e-01  7.00502515e-01  6.34678185e-01 
   3.05437088e-01  2.01473892e-01  2.29211450e-01  1.05838001e-01 
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   7.16375336e-02  1.41221732e-01 -1.28139436e-01  2.07591683e-01 
  -3.79436076e-01 -1.66789398e-01  1.76471740e-01  3.38141590e-01 
   5.37791908e-01  4.67085779e-01  4.87849563e-01  3.81065696e-01 
   1.42713234e-01] 
 [ 4.53308702e-01  4.23999876e-01  2.70639002e-01  5.76199293e-01 
   4.33771580e-01  1.52651221e-01 -5.43325618e-02 -9.04623717e-02 
   8.42451081e-02  5.11097133e-01 -9.78511199e-02  2.25149736e-01 
  -4.37836915e-01  2.82831103e-01 -8.99382457e-02 -3.95564782e-03 
   4.24939811e-01  1.09171939e+00 -1.40688479e-01  1.19193763e-01 
   9.24370587e-02] 
 [ 4.03267503e-01  4.16573822e-01  4.12973464e-01  3.01099181e-01 
   3.57137620e-01  5.60167968e-01  5.50228395e-02 -1.30633682e-01 
   2.70955116e-01  2.13178605e-01 -1.17227353e-01 -6.99772686e-02 
  -3.09133232e-01 -2.07259580e-01 -3.36075872e-02  1.30625740e-01 
   4.20875512e-02  1.67559594e-01  4.87036914e-01  4.83797699e-01 
   8.78796130e-02] 
 [ 3.96053195e-01 -1.37989387e-01 -1.22804955e-01  3.19218576e-01 
   1.87595040e-01  4.55755234e-01  3.25103492e-01  2.46964365e-01 
   1.44587949e-01  5.29400229e-01 -2.17225865e-01  1.96636140e-01 
  -6.94634199e-01 -6.25973791e-02 -3.47060710e-01 -2.48167545e-01 
   2.14424178e-01 -1.33693516e+00  1.51832834e-01  3.12729895e-01 
   1.76025704e-01] 
 [ 3.99485737e-01  5.30645907e-01  9.28387344e-01  5.52829862e-01 
   7.75272429e-01  2.47315034e-01  4.93677348e-01  2.53925115e-01 
   3.52927238e-01  3.18618417e-01  1.42657915e-02  1.28878653e-01 
  -1.68992236e-01  2.98910528e-01  7.20757917e-02  3.04878384e-01 
   2.85234004e-01  5.81151068e-01  2.33301014e-01  5.25501072e-01 
   4.74611282e-01] 
 [-3.88513356e-02  2.34083191e-01 -3.40950824e-02  6.94929540e-01 
   4.74259257e-01  4.65456426e-01  4.50904131e-01  2.23026231e-01 
   4.71836179e-01 -2.93523706e-02  2.88452864e-01  2.47138873e-01 
  -2.36498475e-01 -1.65453538e-01 -1.32550180e-01  9.04672518e-02 
   2.23745346e-01 -1.59832686e-01  6.24626637e-01  5.31039275e-02 
   1.25288159e-01] 
 [ 6.67720318e-01  2.58067828e-02  4.45381016e-01  1.12770565e-01 
   6.10224903e-01  1.22754082e-01  3.77720475e-01  2.01547682e-01 
   6.62320852e-01  6.22931242e-01 -1.19814940e-01  4.93302122e-02 
  -1.65599036e+00  1.36278585e-01 -9.77701098e-02  3.06937039e-01 
   2.35730708e-01  1.84084892e-01  3.11420977e-01  1.88133836e-01 
   3.87832463e-01] 
 [ 2.24824190e-01  2.53847688e-01  4.68267173e-01  1.82571158e-01 
   3.38211149e-01  4.51171875e-01  7.37148881e-01  2.17855990e-01 
   5.89905858e-01  4.79985581e-04 -3.49706471e-01  3.11560571e-01 
  -4.05886889e-01 -2.26462096e-01 -8.07335302e-02  1.32451281e-01 
   4.48694885e-01  1.04185887e-01  3.33822727e-01  1.08056605e-01 
   2.36527577e-01] 
 [ 3.76085460e-01  1.84100643e-01  6.66368783e-01  3.53170246e-01 
   1.59983724e-01  4.05101657e-01  3.24545890e-01  5.32258190e-02 
   3.44057143e-01  2.06019670e-01 -3.84239525e-01  3.43069643e-01 
  -3.19589041e-02 -1.72439113e-01  2.32399374e-01 -5.17512634e-02 
   5.78955054e-01  3.56665365e-02  6.19840205e-01  5.36782324e-01 
   5.43909132e-01] 
 [ 2.91003466e-01  3.37453395e-01  3.43265176e-01  2.91814238e-01 
   1.67927861e-01  7.71288127e-02  1.68570161e-01  3.04269016e-01 
  -4.57659997e-02  5.36290288e-01 -5.26985042e-02  1.10251158e-01 
  -3.22826542e-02 -3.93171012e-01 -2.87501544e-01 -2.46438626e-02 
   6.38113916e-01  3.54697965e-02  5.00970960e-01  5.24279356e-01 
   3.32464337e-01] 
 [ 5.07201135e-01 -1.59699500e-01  3.31191033e-01  3.74136060e-01 
   2.44736373e-01  3.42158526e-01  1.78479806e-01  3.83846492e-01 
  -1.70006137e-02 -1.61004484e-01 -2.12261915e-01  7.80504197e-02 
  -2.32102945e-01 -2.17055678e-01  1.93417668e-02 -3.10590148e-01 
   4.27734256e-01  5.24874739e-02 -6.89296871e-02  2.48045906e-01 
   4.81061369e-01] 
 [ 4.78799611e-01 -9.33462381e-02  5.81042707e-01  3.63546997e-01 
   6.58752620e-02  5.26252866e-01  4.10579681e-01  1.85335159e-01 
   4.93644565e-01  2.53973871e-01  2.26958826e-01  5.32646418e-01 
  -7.36980289e-02  1.60107598e-01  5.23823826e-03 -4.59149182e-01 
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   4.02986348e-01  1.21830578e-03  1.14333980e-01 -3.95475358e-01 
   3.94687623e-01] 
 [ 5.37928462e-01  8.38171020e-02  3.82146686e-01  5.16410470e-01 
  -7.02315345e-02  4.49633986e-01  6.61001623e-01 -1.95974499e-01 
   7.27126226e-02 -1.18497372e-01 -2.37378180e-02  3.39120895e-01 
   8.90414938e-02 -6.67430311e-02 -3.88602138e-01 -1.93168923e-01 
   4.23628569e-01 -1.54193357e-01  4.38761264e-01  4.30255771e-01 
   7.54078850e-02] 
 [ 3.78147006e-01  6.36614442e-01  2.92558461e-01  5.35313785e-01 
   5.47199011e-01  3.94945145e-01  5.96091747e-01  4.77986187e-01 
  -7.18248403e-03  5.20427942e-01 -4.06551719e-01  3.53118807e-01 
   5.73551714e-01  1.81188077e-01 -2.77636915e-01  2.95623802e-02 
   4.61309031e-03 -5.75341940e-01 -2.69160345e-02  9.22929049e-02 
   4.12986845e-01] 
 [ 3.75472486e-01  6.50037467e-01  4.13421690e-01  7.38651231e-02 
   4.95087653e-01  4.98167843e-01 -4.84012365e-02  1.06327049e-01 
   6.49422765e-01  6.10116795e-02  2.77384281e-01  4.04086076e-02 
  -3.36119473e-01  1.52648523e-01 -3.24175566e-01 -1.66323721e-01 
   6.09481871e-01 -2.79090047e-01  6.05889000e-02  1.96318507e-01 
   4.40816224e-01] 
 [ 4.40947324e-01  2.27015749e-01  9.21405032e-02 -9.45545435e-02 
   5.40203571e-01  6.24266982e-01  6.13400698e-01  3.70532185e-01 
  -7.65823275e-02  5.44606388e-01  2.75738388e-01 -1.80596322e-01 
   3.92630458e-01  1.63179591e-01  1.56359196e-01  5.85530639e-01 
   4.62330252e-01  8.34418774e-01  4.95688766e-01 -1.49683312e-01 
   5.97566128e-01] 
 [ 5.19106507e-01  9.60375816e-02  1.89486921e-01  3.13709587e-01 
   4.43703502e-01  1.29372869e-02  5.56127846e-01  4.06421542e-01 
   5.00729084e-01  5.13972521e-01 -3.72438133e-01  3.67344558e-01 
  -7.87244961e-02 -1.11291386e-01  2.25248143e-01 -8.98752213e-01 
   5.87763190e-02 -4.50173229e-01  2.01930106e-01  3.05668026e-01 
   1.64818496e-01] 
 [-3.60446274e-02  6.59342289e-01  3.82701278e-01  5.05686998e-01 
   3.56229186e-01  6.26608253e-01  2.39817381e-01  2.09176376e-01 
   3.78355682e-02  1.88491836e-01  2.74695724e-01  1.82692468e-01 
   1.19072132e-01 -1.16913788e-01 -3.54776531e-01  3.67835641e-01 
   3.51930223e-03 -2.43447319e-01 -2.28726100e-02 -5.51551104e-01 
   4.25127149e-01] 
 [-4.89252880e-02  3.95256162e-01  5.95148206e-01  5.58373034e-01 
   7.05799041e-03  3.95184845e-01  2.17872545e-01 -2.15887412e-01 
   2.81392068e-01  1.55131802e-01 -3.06087881e-01  3.28993499e-01 
   5.30816436e-01 -2.56529897e-01  2.96359044e-03 -4.17248905e-02 
  -1.36461407e-01 -4.22520600e-02 -1.71626031e-01  1.57745838e-01 
  -4.94770519e-02] 
 [ 4.19745147e-01  5.94671428e-01  1.31365359e-01  2.58219242e-01 
  -5.46480790e-02  5.19075871e-01  4.66118634e-01 -1.17915571e-01 
   3.83299232e-01  6.18649125e-01  1.89610362e-01 -1.39992237e-01 
  -2.90480442e-02 -2.58510172e-01 -1.46734044e-01  5.55342674e-01 
   3.45988780e-01 -7.84714162e-01  2.01253608e-01 -1.85689479e-01 
   6.09946012e-01]] 
 
 
 
 


