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RESUMO 

Uma das maiores preocupações atuais na Engenharia é o desenvolvimento de aeronaves que 

possuam baixo consumo e alto desempenho. Para isso, são estudados e projetados perfis 

aerodinâmicos que tenham um valor elevado de coeficiente de sustentação e um valor baixo 

para o coeficiente de arrasto, gerando um perfil de alta eficiência. Quanto maior o valor da 

eficiência, menor será o consumo de combustível da aeronave, melhorando assim, o seu 

desempenho. Neste sentido, este trabalho objetiva desenvolver uma ferramenta para criação 

de perfis aerodinâmicos a partir de características desejadas, como coeficiente de sustentação 

e de arrasto e eficiência máxima, utilizando-se um algoritmo baseado em uma Rede Neural 

Artificial (RNA). Para isso, inicialmente foram coletados uma base de dados de 

características aerodinâmicas de um total de 300 perfis, a partir do software XFoil. Então, 

através de uma rotina implementada no software MATLAB, foram treinadas diversas 

arquiteturas de redes, entre modulares e hierárquicas, utilizando-se o algoritmo de 

Retropropagação e a regra do Momento. Para análise dos resultados, foi utilizada a técnica de 

validação cruzada, avaliando a rede que possuiu o menor valor de Erro Médio Quadrático 

(EMQ). Neste caso, o melhor resultado obtido foi para uma arquitetura hierárquica com dois 

módulos e uma camada de neurônios ocultos. Os perfis aerodinâmicos desenvolvidos por essa 

rede, nas regiões de menor EMQ, foram comparados aos mesmos perfis importados ao 

software XFoil. O presente trabalho oferece como contribuição, em relação a outros trabalhos 

que envolvem RNA aplicada à mecânica dos fluidos, o desenvolvimento de perfis 

aerodinâmicos a partir de suas características aerodinâmicas. 

 

Palavras-chave: Perfis aerodinâmicos, Características aerodinâmicas, Redes Neurais 

Artificiais, Arquiteturas de rede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

One of the current major concerns in engineering is the development of aircrafts that have low 

power consumption and high performance. So, airfoils that have a high value of Lift 

Coefficient and a low value for the Drag Coefficient, generating a High-Efficiency airfoil are 

studied and designed. When the value of the Efficiency increases, the aircraft’s fuel 

consumption decreases, thus improving its performance. Therefore, this work aims to develop 

a tool for designing of airfoils from desired characteristics, as Lift and Drag coefficients and 

the maximum Efficiency, using an algorithm based on an Artificial Neural Network (ANN). 

For this, it was initially collected an aerodynamic characteristics database, with a total of 300 

airfoils, from the software XFoil. Then, through the software MATLAB, several network 

architectures were trained, between modular and hierarchical, using the Back-propagation 

algorithm and the Momentum rule. For data analysis, was used the technique of cross-

validation, evaluating the network that has the lowest value of Root Mean Square (RMS). In 

this case, the best result was obtained for a hierarchical architecture with two modules and 

one layer of hidden neurons. The airfoils developed for that network, in the regions of lower 

RMS, were compared with the same airfoils imported into the software XFoil. 

Keywords: Aerodynamic airfoils, Aerodynamic characteristics, Artificial Neural Networks, 

Network Architectures. 
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1. INTRODUÇÃO 
 Para o desenvolvimento do projeto de uma aeronave, se faz necessário a 

abordagem de diversos temas, como principais, podem-se citar: aerodinâmica, cargas e 

estruturas, análise de desempenho, sistema motopropulsor, estabilidade e controle, 

componentes elétricos, entre outros. 

 Focando apenas no tema Aerodinâmica, são estudados e desenvolvidos os 

componentes que geram a sustentação da aeronave, a força aerodinâmica que realiza a 

elevação e sustentação de um avião. Neste caso, o elemento responsável por este efeito 

é a asa da aeronave. 

 Pensando desse modo, antes de se iniciar o projeto sobre a asa em si, deve-se 

fazer uma análise acerca do seu perfil. Estes estudos aerodinâmicos se iniciaram por 

volta do ano de 1800, e vem sendo até os dias atuais um dos maiores objetos de estudo, 

não somente no ramo da Aeronáutica, mas na Engenharia em geral. 

 Uma das principais preocupações no desenvolvimento de perfis aerodinâmicos é 

a eficiência dos mesmos. Essa variável, que tem como significado a razão entre a força 

aerodinâmica de sustentação e a força de arrasto (força que se opõe ao movimento da 

aeronave), é de grande importância para o desempenho da aeronave. Quanto maior o 

valor da eficiência, menor será o consumo de combustível da aeronave, melhorando 

assim, o seu desempenho. Porém, quanto maior o valor da sustentação, maior será o 

arrasto, por isso há uma preocupação com o estudo dessas variáveis, devendo haver um 

equilíbrio entre as mesmas. 

 Neste sentido, este trabalho procura desenvolver perfis aerodinâmicos a partir de 

características desejadas (sustentação, arrasto e eficiência máxima) utilizando-se uma 

Rede Neural Artificial. Vale salientar que os perfis não são utilizados somente para a 

aplicação em aeronaves, mas também podem possuir outras aplicações, como em pás de 

aerogeradores de energia eólica, bombas, ventiladores, etc. 
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1.1 OBJETIVOS 

 O presente trabalho objetiva a geração de perfis aerodinâmicos a partir de suas 

características como coeficiente de sustentação e de arrasto. Para tanto, se utiliza de um 

algoritmo baseado em redes neurais artificiais com vários tipos de arquitetura. Ainda 

como objetivos específicos, destacam-se: 

· Avaliação de arquiteturas neurais que apresentem menor erro em relação aos 

perfis utilizados; 

· Desenvolvimento de novas arquiteturas baseadas em máquinas de comitê (redes 

modulares) com o intuito de melhorar os resultados e se apresentar apropriado 

aos perfis avaliados; 

· Desenvolvimento de uma arquitetura hierárquica considerando como parâmetro 

de decisão a eficiência máxima obtida. 
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2. PRINCÍPIOS DE AERODINÂMICA DE 

PERFIS 

Aerodinâmica é a área de estudo dentro da mecânica dos fluidos que trata dos 

efeitos das cargas atuantes sobre corpos imersos em um escoamento de fluido, 

particularmente o ar. 

O primeiro item a ser tratado na revisão bibliográfica deste trabalho será o item 

princípios de aerodinâmica de perfis, que será dividido em subitens como: parâmetros 

de um perfil aerodinâmico, número de Reynolds, forças e momentos em perfis 

aerodinâmicos, perfis de alta sustentação. 

2.1. PERFIS AERODINÂMICOS 

 Segundo Rodrigues (2010) e Raymer (1992), um perfil aerodinâmico é uma 

superfície projetada com o objetivo da obtenção de uma reação aerodinâmica a partir do 

escoamento de um fluido ao seu redor. Mostra-se na Figura 2.1 uma representação de 

perfil aerodinâmico e suas principais características. 

 

Figura 2.1 – Características de um perfil aerodinâmico, retirado de Raymer (1992). 

 A parte frontal do perfil, o bordo de ataque, é definida por uma circunferência 

que é tangente à superfície superior (extradorso) e à superfície inferior (intradorso). O 

bordo de fuga representa a parte traseira do perfil. O arqueamento representa a linha 
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média entre o bordo de ataque e bordo de fuga do perfil que define o ponto médio entre 

todos os pontos que formam as superfícies superior e inferior do perfil. A corda 

representa a linha reta entre o bordo de ataque e bordo de fuga do perfil. É de grande 

dificuldade construir um bordo de fuga fino, de maneira que a maioria dos perfis tem a 

“ponta cortada” do bordo de fuga com uma pequena espessura. A espessura representa a 

altura do perfil medida perpendicularmente à linha de corda e é função do eixo x, como 

mostrado na figura. A razão entre a máxima espessura do perfil e a corda é chamada de 

razão de espessura do perfil. O ângulo entre a direção do vento relativo e a linha de 

corda representa o ângulo de ataque (α). Ele representa um parâmetro de extrema 

importância que influi na capacidade de geração de sustentação do perfil. Normalmente, 

o aumento do ângulo de ataque proporciona um aumento da força de sustentação até 

certo ponto no qual esta diminui bruscamente. Esta situação é conhecida como estol. O 

aumento do ângulo de ataque também proporciona o acréscimo da força de arrasto 

gerada. As forças de sustentação e de arrasto serão tratadas na seção 2.3 deste capítulo. 

(RODRIGUES, 2010, RAYMER, 1992, site <CLICK2PPSC.com>, 2001). 

2.2. NÚMERO DE REYNOLDS PARA PERFIS 

 O número de Reynolds, representado por Re, é um número adimensional 

utilizado em mecânica dos fluidos para estimar se um escoamento está em regime 

laminar ou turbulento sobre uma superfície. Foi descoberto na década de 1880, pelo 

britânico Osbourne Reynolds. O seu significado físico é a razão entre forças de inércia e 

forças viscosas. Para aplicações em perfis aerodinâmicos, o número de Reynolds pode 

ser expresso em função da corda média c, como mostra a equação 2.1. (FOX et al., 

2006). 

Re
v cr
m
× ×

=                                                      (2.1)                                    

 Onde v representa a velocidade do escoamento, ρ representa a massa específica 

do ar, μ representa a viscosidade dinâmica do ar. 
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2.3. FORÇAS E MOMENTOS EM PERFIS AERODINÂMICOS 

 São mostradas na figura 2.2 as forças e o momento gerado em um perfil 

aerodinâmico orientado em certo ângulo de ataque. 

 
Figura 2.2 – Forças e momento em um perfil aerodinâmico, retirado de Oliveira (2009). 

 Nesta figura, v é a velocidade relativa do vento, F representa a força resultante. 

A componente vertical da força resultante, perpendicular ao vento relativo é a força de 

sustentação, representada por L. A componente horizontal da força resultante, paralela 

ao vento relativo é a força de arrasto, representada por D. Pela existência de uma 

diferença de pressão entre o intradorso e o extradorso do perfil, além das tensões de 

cisalhamento atuantes em toda superfície do mesmo, é gerado um momento, 

representado por M, tendendo a rotacionar o perfil, denominado na literatura de 

momento de arfagem. Os cálculos são realizados considerando a atuação do momento 

em um ponto localizado a ¼ da corda, medido a partir do bordo de ataque. 

(RODRIGUES, 2010). 

 Para perfis bidimensionais, a integração das distribuições de pressões e de 

tensões de cisalhamento ao longo da superfície do perfil, como mostrado na figura 2.3, 

origina as forças aerodinâmicas de sustentação, L, arrasto D, e o momento M. Essas 

variáveis, por unidade de envergadura, podem ser expressas na forma de coeficientes 

aerodinâmicos de sustentação, arrasto e momento, respectivamente, conforme as 

equações 2.2, 2.3 e 2.4. (SOUSA, 2008, ANDERSON, 1999). 
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l

L
C

q c
=

×
                                     (2.2) 

d

D
C

q c
=

×
                                     (2.3) 

2m

M
C

q c
=

×
                                    (2.4) 

 
Figura 2.3 – Distribuições sobre a superfície do perfil; (a) pressões; (b) tensões de cisalhamento. 

Figura adaptada de Anderson (1999). 

 Onde q é a pressão dinâmica, que é definida pela equação 2.5. 

   
2

2

v
q

r ×
=                                      (2.5) 

 Segundo Fox et al. (2006), os coeficientes de sustentação, arrasto e momento são 

função do número de Reynolds e do ângulo de ataque. São apresentados na figura 2.4 os 

gráficos dos coeficientes apresentados em relação ao ângulo de ataque, para um número 

de Reynolds no valor de 5x105 para o perfil Eppler 423. 

Figura 2.4 – Perfil Eppler para Re = 5x105 - (a) Cl versus α; (b) Cd versus α; (c) Cm versus α. 
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Outro parâmetro de extrema importância para a metodologia aplicada a este 

trabalho é a eficiência do perfil aerodinâmico, definida pela equação 2.6. 

       l

d

C
ef

C
=                                        (2.6) 

Assim como os coeficientes de sustentação, arrasto e momento a eficiência 

também é função do número de Reynolds e ângulo de ataque, como demonstrado na 

figura 2.5, para o perfil Eppler 423 e Re nos valores de 2,5x105 e 5x105. 

 
Figura 2.5 – Eficiência máxima versus ângulo de ataque para o perfil Eppler 423. 

 O valor da eficiência máxima para o perfil Eppler 423 é de 120,44, tomando o 

número de Reynolds no valor de 500000, como nota-se na figura 2.5, e nesta condição, 

o perfil é capaz de gerar a maior sustentação com a menor penalização de arrasto 

possível. 

Vale salientar que as equações apresentadas neste item, para os coeficientes 

aerodinâmicos e da eficiência, são aplicadas em experimentos práticos, como por 

exemplo, um modelo de asa de determinado perfil sendo analisado em um túnel de 

vento, onde podem ser controladas as variáveis como a velocidade do escoamento 

(consequentemente o número de Reynolds), o ângulo de ataque e, com isso, a 

intensidade da força resultante aplicada, ou seja, é utilizada para o caso tridimensional, 

onde os valores das forças são expressos em unidade de envergadura da asa. Neste 

trabalho, que aborda apenas casos de perfis aerodinâmicos (bidimensionais), será 
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aplicada outra metodologia, diferente da demonstrada anteriormente, para a obtenção 

dos valores dos coeficientes aerodinâmicos, a mesma metodologia que o software 

XFOIL (Drela e Youngren, 2001) utiliza para a realização dos cálculos propostos pelo 

mesmo e consequentemente, para o desenvolvimento das curvas de coeficientes dos 

perfis aerodinâmicos.  

Nos itens a seguir, serão mostrados os passos para a obtenção dos valores dos 

coeficientes e uma explanação sobre o principio de funcionamento e utilização do 

software XFOIL, onde a primeira versão foi desenvolvida por Mark Drela em 1987, 

mostrando suas etapas que, como visto anteriormente, se trata do princípio inverso do 

proposto neste trabalho. 

2.3.1. Carenagem 

 Antes de se iniciar uma abordagem mais específica acerca dos perfis 

aerodinâmicos, é importante tratar da carenagem, pois é a partir dela que se inicia a 

abordagem sobre perfis aerodinâmicos. 

 A carenagem é uma tentativa de reduzir o arrasto sobre um corpo. É possível 

reduzir o arrasto sobre um corpo afunilando ou adelgaçando a sua região posterior (por 

exemplo, o arrasto sobre uma esfera pode ser reduzido fazendo com que ela ganhe a 

forma de uma “gota de lágrima”), o que reduzirá o gradiente de pressão adverso e, 

consequentemente, tornará a esteira turbulenta menor. Entretanto, corre-se o risco de 

aumentar o arrasto de atrito de superfície simplesmente porque aumentamos a área da 

superfície do corpo, atrasando o descolamento da camada limite (FOX et al., 2006). 

2.3.2. Forças relacionadas à distribuição de pressões e seus coeficientes 

O fenômeno da sustentação aerodinâmica é comumente explicado pelo aumento 

da velocidade sobre o extradorso do perfil, causando nessa região um decréscimo na 

pressão (princípio de Bernoulli, Equação 2.7), e pelo decréscimo da velocidade ao longo 

do intradorso, causando ali um aumento de pressão. É mostrado na figura 2.6 esse 

fenômeno explicado por Daniel Bernoulli, em 1732, ao cargo de uma linha de corrente. 
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Figura 2.6 – Fenômeno da sustentação, por Bernoulli (1732) - adaptado de Rodrigues (2010). 

   ( )2 21 1
0

2 2
e

e

dp
gdz d v p v cter

r
+ + = Þ + × × =                     (2.7) 

O desenvolvimento da equação 2.7 depende de algumas hipóteses 

simplificadoras: o escoamento deve ser considerado permanente; os efeitos viscosos 

devem ser desprezíveis; a análise deve ser realizada ao longo de uma mesma linha de 

corrente e sobre a mesma cota; o escoamento deve ser incompressível.  

Mostra-se na figura 2.7 a distribuição de pressão típica em um perfil 

aerodinâmico em velocidade de escoamento subsônica variando com o ângulo de 

ataque. Nesta figura, tem-se que a pressão do extradorso contribui em cerca de 2/3 da 

pressão total. Conforme nota-se na equação de Bernoulli (2.7), ao se aumentar a 

velocidade, a pressão estática representada por pe deverá sofrer uma diminuição para 

que o balanço de energia seja mantido constante. Como no extradorso a velocidade do 

escoamento é maior, geram-se menores pressões do que a pressão do ambiente, fazendo 

com que o perfil seja impulsionado para cima (região azul da Figura 2.7). Já no 

intradorso, a velocidade do escoamento é menor, logo, geram-se pressões maiores do 

que a ambiente, fazendo com que o perfil seja impulsionado para cima (região vermelha 

da figura 2.7).  (RAYMER, 1992; DENKER, 2008; SOUSA, 2008; FOX et al., 2006). 
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Figura 2.7 – Distribuição típica de pressão de um perfil aerodinâmico, retirado de Denker (2008). 

Ao se aplicar a equação 2.7 entre dois pontos 1 e 2, de uma mesma linha de 

corrente de um escoamento sobre um perfil, como mostrado na figura 2.8, obtém-se a 

equação 2.8, considerando dz nulo. 

    2 2
1 1 2 2

1 1

2 2e ep v p vr r+ × × = + × ×                              (2.8) 

 

Figura 2.8 – Aplicação da Eq. de Bernoulli (1732) entre dois pontos – retirado de Kroo (2006) 

 Considerando o ponto 1 a montante com valores de pressão p∞ e velocidade v∞ e, 

substituindo em 2.8, obtém-se a seguinte relação: 

  

2

21
1

2

v
p p v

v
r¥ ¥

¥

é ùæ ö
ê ú- = -ç ÷
ê úè øë û

                               (2.9) 
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 De acordo com White (2001), tem-se que o coeficiente de pressão é dado pela 

razão entre o diferencial de pressão e a pressão dinâmica da corrente livre, como 

demonstrado na equação 2.10. 

   
2

Dif. de pressão
1Pressão dinâmica
2

p

p p
C

vr

¥

¥

-
= =                          (2.10) 

 Combinando as equações 2.9 e 2.10, tem-se para o caso ideal (escoamento com 

fluido não viscoso e incompressível) a seguinte relação: 

   

2

1p

v
C

v¥

é ùæ ö
ê ú= -ç ÷
ê úè øë û

                                    (2.11) 

O coeficiente de pressão é o indicador do valor da energia cinética que foi 

convertida em energia de pressão. É indicada na figura 2.9 uma distribuição de 

coeficientes de pressão típica. 

 
Figura 2.9 – Distribuição típica de coeficientes de pressão, retirado de Kroo (2006). 

 Analisando a Fig. 2.9, observa-se que CP tem valor unitário no ponto de 

estagnação próximo ao bordo de ataque, onde a velocidade é nula. A velocidade 

aumenta em ambas as superfícies, com uma decorrente redução na pressão, que 

finalmente se recupera até pequenos valores positivos no bordo de fuga, quando o 

ângulo de ataque for pequeno. Para elevados ângulos de ataque, o CP é negativo no 

bordo de fuga. A pressão no bordo de fuga está relacionada à espessura e ao formato do 
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perfil nas suas proximidades. Para perfis delgados, a pressão no bordo de fuga é 

ligeiramente positiva, sendo a velocidade do escoamento nessa região pouco menor que 

a da velocidade da corrente livre (v < v∞). Quanto mais afilado e menos curvado for o 

bordo de fuga, mais o valor de CP aproxima-se de zero (v = v∞). Valores positivos de CP 

no bordo de fuga implicariam em gradientes adversos de pressão mais severos e, na 

realidade, tais gradientes não seriam suportados. (KROO, 2006; SOUSA, 2008). 

 Ao partir-se da distribuição de pressões para determinado ângulo de ataque, 

White (2001) e Drela e Youngren (2001) obtém o coeficiente de sustentação através da 

área delimitada pela distribuição de pressões, segundo demonstrado na equação 2.12. 

      
1 1

2
0 00,5l pI pE

L x x
C C d C d

v c c car

é ù é ùæ ö æ ö= = -ê ú ê úç ÷ ç ÷
è ø è øë û ë û

ò ò                   (2.12) 

 Onde o índice I indica a superfície inferior do perfil (intradorso) e o índice E 

indica a superfície superior do perfil (extradorso). Os coeficientes de pressão de ambas 

as superfícies podem ser reescritos de acordo com a equação 2.13, segundo White 

(2001): 

      
1

2

, 2sin
1pI E

c
C

x
a æ ö= ± ç ÷-è ø

                                  (2.13) 

 Os coeficientes de pressão mostrados na equação 2.13 são demonstrados na 

figura 2.10 (o sinal negativo vale para a região inferior do gráfico), mostrando que o 

extradorso tem a pressão crescendo de forma contínua em relação à x, ou seja, um 

gradiente adverso.  

 
 Figura 2.10 – Coeficiente de pressão para ambas as superfícies, adaptado de White (2001). 
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 O coeficiente de sustentação do perfil é proporcional à área entre os coeficientes 

de pressão das superfícies superior e inferior, como visto na figura 2.10. Substituindo 

2.13 em 2.12 obtém-se a equação 2.14.  

     
11 2

0

4sin 1 2 sin 2l

c c
C d

x x
a p a paæ ö æ ö= - = »ç ÷ ç ÷

è ø è øò             (2.14) 

A sustentação L gerada pelo perfil em um escoamento também pode ser 

calculada pelo Teorema de Kutta-Joukowski, segundo Sousa (2008). Neste teorema, 

admite-se que o escoamento em torno de um perfil consiste de dois padrões que se 

sobrepõem como ilustrado pela Fig. 2.11. O primeiro (2.11(a)) é um escoamento não 

circulatório, gerado apenas pelo efeito da corrente livre; o segundo (2.11(b)) é um 

escoamento puramente circulatório, independente do escoamento incidente. 

 
Figura 2.11 – Geração de sustentação pela superposição do escoamento circulatório e não 

circulatório; (a) escoamento sem circulação; (b) escoamento com circulação; (c) escoamento 

resultante, retirado de Raymer (1992). 

 Conforme Sousa (2008) e Kliewer (2012) tem-se que em princípio o valor da 

circulação Γ é arbitrário e então é necessário saber qual valor representa melhor o 

escoamento real em torno de um perfil. A resposta para esse valor pode ser dada pela 

constatação física de que, ao contornar o bordo de fuga em direção ao intradorso, o 

escoamento que passa por essa região alcança altíssimas velocidades de passagem, e 
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essa situação acaba sendo transiente. Assim, o ponto de estagnação, que inicialmente se 

encontrava na região posterior do extradorso, move-se em direção ao bordo de fuga, 

levando os escoamentos do extradorso e do intradorso a deixarem o bordo de fuga 

suavemente. Nesse processo, um vórtice de partida é formado e transportado para 

jusante, até que se atinja uma situação de regime permanente. A circulação do vórtice de 

partida é igual e em sentido contrário daquela que permanece ao redor do perfil. Essa 

situação estável e permanente, com o escoamento deixando o bordo de fuga da forma 

mais suave possível, é aquela que melhor representa o escoamento real (figura 2.12). 

Logo, o valor de circulação deve ser ajustado de modo a representar exatamente essa 

situação, eliminando-se a arbitrariedade inicial.  

Segundo Anderson (1999), o primeiro a fazer esta observação e utilizá-la em 

análises teóricas foi M. Wilhelm Kutta, em 1902. Por essa razão, a condição física de 

velocidade suave no bordo de fuga de um perfil é conhecida como condição de Kutta. 

 
 Figura 2.12 – Condição de Kutta para escoamento real, retirado de White (2001). 

 A circulação Γ, de acordo com Oliveira (2009) e Kliewer (2012), é definida 

como o integral de linha da velocidade tangencial numa curva fechada fixa no 

escoamento (Equação 2.15), onde: V é o vetor velocidade de uma partícula qualquer no 

escoamento e ds é definido como o comprimento infinitesimal da linha de corrente no 

qual a partícula se move.  

       V dsG = òVòVV dsV ds                                         (2.15) 

 Num perfil aerodinâmico, é necessário que o ponto de estagnação (pontos no 

contorno do perfil no qual a velocidade é nula) traseiro fique localizado no bordo de 

fuga. Testes mostram que para perfis com bordo de fuga afilado, o ponto de estagnação 

traseiro se move para o bordo de fuga logo que o corpo tenha atingido uma velocidade 

estável e que estas condições se mantenham. A condição de Kutta diz que um corpo 

com bordo de fuga afilado que se move num fluido obriga à criação de uma circulação 
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suficientemente forte para que o ponto de estagnação traseiro se mantenha no bordo de 

fuga. (KLIEWER, s.d., OLIVEIRA, 2009, WHITE, 2001). 

 O Teorema de Kutta-Joukowski estabelece uma relação entre a magnitude da 

força de sustentação, do escoamento incidente e da circulação, como mostra a equação 

2.16. 

        L vr ¥= × ×G                                          (2.16) 

 O momento causado pela força resultante da distribuição de pressão, tomado a 

partir do bordo de ataque em relação a um ponto ao longo da corda, também é de 

interesse deste trabalho na análise aerodinâmica de um perfil. O momento é considerado 

positivo no sentido de aumentar a incidência do perfil (sentido-horário). Mostra-se na 

equação 2.17 a relação do coeficiente de momento, o índice 0 indica o momento 

aplicado no bordo de ataque. (WHITE, 2001, SOUSA, 2008, DRELA e YOUNGREN, 

2001). 
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0
0 2 2

0

1
sin

0,5 2 4m pI pE l
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r ¥

é ùæ öé ù= = - = =ê úç ÷ë û è øë û
ò          (2.17) 

 Dois pontos de referência ao longo da corda são considerados mais 

representativos para o cálculo do momento: o centro de pressão (CP) e o centro 

aerodinâmico (CA). O centro de pressão é o ponto onde se localiza a resultante da força 

de sustentação, comumente posicionado próximo a 25% da corda, dependendo da 

posição e do arqueamento máximo do perfil, segundo White (2001). Já o centro 

aerodinâmico é o ponto sobre a corda do perfil em relação ao qual o coeficiente de 

momento é aproximadamente constante, independentemente das variações no 

coeficiente sustentação. De acordo com Roskan (1997 apud SOUSA, 2008), através de 

análise de dados experimentais de perfis em escoamento subsônico com baixos números 

de Mach, o CA se localiza próximo aos 25% da corda, assim como o CP. 

 Vale salientar que, os conceitos apresentados até o momento sobre a distribuição 

da pressão sobre o perfil não levaram em conta os efeitos da distribuição das tensões de 

cisalhamento, que darão origem à força de arrasto, seja diretamente (arrasto de atrito) ou 

indiretamente, pelo efeito causado na distribuição de pressão (arrasto de pressão). Os 
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dois somados resultam no chamado arrasto de perfil, essas considerações serão tratadas 

no item seguinte, 2.3.3. 

2.3.3. Forças relacionadas à distribuição de tensões de cisalhamento e seus 

coeficientes 

 Dentro da análise aerodinâmica de perfis, uma quantificação dos efeitos da 

viscosidade, que geram a camada limite ao redor do perfil, é feita através da medida da 

força de arrasto. Esta pode ser dividida em duas parcelas: de uma forma direta, tem-se o 

arrasto de atrito, obtido a partir da integração das tensões de cisalhamento ao longo da 

superfície e representa as tensões de cisalhamento atuantes e as características da 

superfície do perfil, sendo ela rugosa ou não e, de forma indireta, tem-se o arrasto de 

pressão ou de forma, induzido principalmente pelo descolamento de camada limite. O 

arrasto de perfil, que é a soma do arrasto de atrito com o arrasto de pressão, é o termo 

comumente utilizado quando se trata do escoamento em duas dimensões, que é o caso 

deste trabalho. (SOUSA, 2008; BIASI, 2010). 

    d da dpC C C= +                                             (2.18) 

 É de suma importância, segundo Vargas (2006), que somente é possível estimar 

o arrasto de um perfil em um escoamento sem separação forçada e em regime 

permanente com uma formulação viscosa, pois em uma formulação puramente 

potencial, tanto o arrasto de atrito quanto o arrasto de pressão são iguais à zero, pois 

ambos os tipo de arrasto só existem devido à presença da camada limite. O coeficiente 

de arrasto de atrito ou de cisalhamento é o resultado da integração do coeficiente de 

atrito (equação 2.19) por toda a superfície do corpo na direção do escoamento não 

perturbado. 
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 Onde τw é a tensão de cisalhamento na parede e o termo no denominador é a 

pressão dinâmica, como visto anteriormente. 

 Já o arrasto de pressão se deve à incapacidade do coeficiente de pressão CP 

voltar ao seu valor original no bordo de fuga devido à presença da camada limite ou ao 

seu descolamento, conforme mostrado na figura 2.13. O resultado da integração do 
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coeficiente de pressão (equação 2.20) recalculado sobre a camada limite, na direção do 

escoamento é o coeficiente de arrasto de pressão ou de forma. Em uma situação 

puramente potencial, a pressão no bordo de fuga é restaurada igualando-se a pressão no 

bordo de ataque, resultando assim em arrasto nulo (WHITE, 2001; VARGAS, 2006; 

DRELA E YOUNGREM, 2001). 

  dp pC C dy= òdp pC dydp pdp pdp pòdp pdp pòdp pdp p                                               (2.20) 

 
 Figura 2.13 – Arrasto de pressão, retirado de Vargas (2006). 

 Outra maneira, para o calculo do arrasto de perfil, utilizada no software XFOIL, 

segundo Drela-Youngren (2001), Vargas (2006) e Peixoto-Rodrigues (2009), é a 

equação desenvolvida por Squire e Young, em 1968.  Essa equação baseia-se no fato de 

que os arrastos de atrito e de pressão aparecerem juntos como sendo a perda de 

quantidade de movimento da esteira no infinito, logo, o arrasto obtido utilizando a 

equação de Squire e Young (equação 2.21) é o arrasto total incluindo as parcelas do 

arrasto atrito e de pressão. 
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               (2.21) 

 Onde ve é a velocidade na fronteira da camada limite e θ é a espessura da 

quantidade de movimento e é definida como a espessura da camada de fluido com 

velocidade u, para a qual o fluxo de quantidade de movimento é igual ao déficit do fluxo 

de quantidade de movimento através da camada limite. Ou seja, é a distância que o 

perfil seria deslocado, de forma que a perda de fluxo de quantidade de movimento seja 
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equivalente à perda causada pela camada limite. É representado pela equação 2.22 e 

pela figura 2.14. (VARGAS, 2006; HUEBNER, 2012) 
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ò                                           (2.22) 

 
 Figura 2.14 – Espessura da Quantidade de Movimento, adaptado de Huebner (2012). 

 Ainda na equação 2.21, tem-se que H é definido como Fator de Forma da 

Espessura de Deslocamento (equação 2.24) como sendo a razão entre a Espessura de 

Deslocamento e a Espessura de Quantidade de Movimento. A espessura de 

Deslocamento δ* é definida como a distância da qual a superfície do corpo teria que ser 

deslocada num escoamento sem atrito para fornecer o mesmo déficit de vazão em massa 

que existe devido à presença da camada limite. Ela é representada pela equação 2.23 e 

pela figura 2.15. (VARGAS, 2006; HUEBNER, 2012) 
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 Figura 2.15 – Espessura de Deslocamento, adaptado de Huebner (2012). 
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 Define-se a espessura da camada limite δ como sendo a distância normal à 

superfície do perfil até a região onde a velocidade do escoamento viscoso é 99% da 

velocidade do escoamento potencial e é ilustrado na figura 2.16. Mostra-se na equação 

2.25 o cálculo para a espessura da camada limite δ. (VARGAS, 2006; PEIXOTO E 

RODRIGUES, 2009; HUEBNER, 2012). 

           
1
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d

1

Re
                                             (2.25) 

 
 Figura 2.16 – Espessura da camada limite, adaptado de Huebner (2012). 

 De acordo com Drela e Youngren (2001), a aplicação da equação de Squire-

Young (equação 2.21) é questionável quando há separação da camada limite no bordo 

de fuga. Para resolver esse problema a camada limite deve ser resolvida até o bordo de 

fuga mais alguma porcentagem do comprimento da corda. A separação da camada 

limite que aconteceria nas últimas porcentagens da corda é assim evitada e a fórmula de 

Squire-Young fornece resultados satisfatórios. Segundo Vargas (2006), em 1980, 

Eppler e Somers desenvolveram uma relação para contornar esse problema. Essa 

relação ocorre entre o arrasto encontrado utilizando as características da camada limite 

no ponto de descolamento com o arrasto que seria encontrado caso a camada limite 

fosse calculada até o bordo de fuga e é demonstrada pela equação 2.26. 
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2.3.4. Escoamento potencial e Camada limite em escoamentos 

bidimensionais 

 Esta seção do trabalho tratará de um item bastante citado anteriormente, a 

camada limite, mostrando uma breve introdução acerca da camada limite aplicada a 

escoamentos bidimensionais, incompressíveis, transientes e consequentemente, em 

perfis aerodinâmicos. 

 De acordo com Fox, et al. (2006), as equações que regem o escoamento de um 

fluido newtoniano, com densidade e viscosidade constantes, são conhecidas como 

Equações de Navier-Stokes (equação 2.27), em homenagem a Claude-Louis Navier 

(1785 – 1836) e George Stokes (1819 - 1903). 
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               (2.27b) 

 Nestas equações, x, y são as coordenadas espaciais; gx, gy o campo gravitacional 

nas direções x, y respectivamente; u, v as velocidades do escoamento nas direções x, y 

respectivamente e t o tempo. 

No entanto, as equações de Navier-Stokes são bastante complexas de serem 

resolvidas, principalmente em geometrias arbitrárias e onde os efeitos viscosos são 

intensos, como por exemplo, perfis aerodinâmicos. Uma solução para esse problema foi 

proposta por Ludwig Prandtl (1875-1953), através da sua teoria conhecida como camada 

limite, uma região muito delgada e próxima à superfície do perfil, que vai de zero junto 

à superfície, caracterizando a condição de escorregamento nulo, até uma velocidade 

muito próxima da velocidade da corrente livre, aproximadamente 99%. Prandtl sugere 

que o campo de escoamento possa ser dividido em duas regiões distintas, que podem ser 

resolvidas separadamente, conforme mostrado na Figura 2.17 (WHITE, 2001 apud 

VARGAS, 2006; SOUSA, 2008). 
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 Figura 2.17 – Camada Limite proposta por Prandtl, adaptado de White (2001). 

 A região viscosa é uma região próxima à superfície do corpo, na qual as forças 

viscosas governam o escoamento (μ ≠ 0) e a região potencial é afastada da superfície do 

corpo, na qual as forças inerciais governam o escoamento (μ = 0). Segundo White 

(2001), as equações que regem a região potencial do escoamento são conhecidas como 

equações de Euler (1707- 1783), e podem ser obtidas através da equação de Navier-

Stokes desconsiderando-se o termo viscoso conforme mostrado nas equações 2.28. 
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 As equações 2.28 podem ser reescritas da forma vetorial, como mostrado na 

equação 2.29. 

      
dV
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dt
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V

                                     (2.29) 

 No entanto, em aerodinâmica computacional subsônica, uma forma mais prática 

para a solução da região potencial do escoamento pode ser feita considerando o fluido 

como sendo, além de incompressível, irrotacional, levando à equação 2.30, 

desenvolvida por Pierre Simon Laplace (1749-1827) (WHITE, 2001). 
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 Onde ϕ é a função potencial, de tal forma que: 

      ;  u v
x y

f f¶ ¶
= =
¶ ¶

                                    (2.31) 

Sendo u, v  a velocidade do escoamento nas direções x, y respectivamente. Já a 

região viscosa do escoamento é mais complexa de ser solucionada, sendo que em geral, 

não é usado em aerodinâmica computacional um modelo teórico, e sim um modelo 

empírico, baseado em medições experimentais, utilizando a solução do escoamento 

potencial como condição de contorno (VARGAS, 2006). 

Dentro da análise aerodinâmica de perfis, uma quantificação dos efeitos da 

viscosidade, que geram a camada limite ao redor do perfil, é feita através da medida da 

força aerodinâmica de arrasto (dividido em arrasto de pressão e de atrito para perfis 

aerodinâmicos), conforme mostrado no item 2.3.3. 

Um resumo do desenvolvimento de um escoamento sobre um perfil 

aerodinâmico, do ponto de vista bidimensional é mostrado na figura 2.18. 

 
Figura 2.18 – Escoamento bidimensional em um perfil, retirado de Vargas (2006). 

 O escoamento dentro da camada limite ocorre de duas formas bem distintas, 

laminar ou turbulenta, como mostrado na figura 2.18. No trecho laminar do escoamento, 

as camadas adjacentes de fluido são bem definidas e se movem de maneira ordenada ao 

longo da superfície do aerofólio, formando um perfil de velocidades pronunciadamente 

parabólico. Já no trecho de escoamento turbulento, ocorrem movimentos aleatórios que 

se sobrepõem ao escoamento principal, ocorrendo troca de fluido entre as camadas 
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próximas e, consequentemente, uma troca de quantidade de movimento entre as 

partículas de fluido (SOUSA, 2008). 

2.3.5. Estol e separação da camada limite 

É possível se observar na curva característica Cl X α de um perfil, que um 

aumento do ângulo de ataque proporciona um aumento do coeficiente de sustentação, 

porém esse aumento de Cl não ocorre indefinidamente, ou seja, existe um limite 

máximo para o valor do coeficiente de sustentação. Esse limite é conhecido na literatura 

e na indústria aeronáutica como ponto de estol. É ilustrado na Figura 2.19 esse 

fenômeno (DENKER, 2008; RODRIGUES, 2010). 

 
Figura 2.19 – Representação do ponto de estol, adaptado do site <CLICK2PPSC.com> (2001). 

O estol é provocado, de acordo com Rodrigues (2010), pelo descolamento do 

escoamento no extradorso do perfil, esse descolamento se dá devido a um gradiente 

adverso de pressão que possui a tendência de fazer com que a camada limite se 

desprenda na superfície superior do perfil. Conforme o ângulo de ataque aumenta, o 

gradiente de pressão adverso também aumenta, e para um determinado valor de α, 

ocorre a separação do escoamento no extradorso de maneira repentina. Quando o 

descolamento ocorre, o coeficiente de sustentação decresce drasticamente e o 

coeficiente de arrasto aumenta rapidamente. O efeito do descolamento da camada limite 

no extradorso do perfil é ilustrado na Figura 2.20. 
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Figura 2.20 – descolamento do escoamento no extradorso do perfil, adaptado do site 

<CLICK2PPSC.com> (2001). 

 

2.3.6. Relação entre geometria e características aerodinâmicas 

 Segundo Sousa (2008) e Rodrigues (2010), alguns fatores fundamentais afetam a 

produção de sustentação em um perfil aerodinâmico: a razão de espessura do perfil t/c, 

o raio do bordo de ataque z5/t, o ângulo do bordo de fuga θBF, além da posição do 

arqueamento máximo e a posição da espessura máxima do perfil em relação ao bordo de 

ataque. Essas relações são mostradas na figura 2.21 para um perfil aerodinâmico 

aleatório. 

 
Figura 2.21 – Relações de geometrias de um perfil aerodinâmico, retirado de Sousa (2008). 

 O valor do coeficiente de sustentação máximo para um determinado perfil é 

afetado diretamente pela razão de espessura, t/c. Modernos perfis de alta sustentação 

possuem valores de Clmáx consideravelmente maiores que os perfis mais tradicionais, 

como por exemplo, os da série NACA. Para perfis da série NACA, uma relação de 
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espessura da ordem de 13% produz os maiores valores de Clmáx, já para os perfis de alta 

sustentação este valor pode chegar até o valor de 15% (RODRIGUES, 2010). 

 O efeito do raio do bordo de ataque pode ser avaliado pela relação z5/t, aonde z5 

vem a ser a espessura do perfil a 5% da corda, e t a espessura máxima do perfil. Valores 

altos deste parâmetro indicam raios de bordos de ataque também elevados, que 

favorecem o aumento do Clmáx para baixas velocidades. É mostrado na figura 2.22 o 

efeito que z5/t causa no Clmáx de perfis da série NACA com diferentes espessuras 

máximas.  (ROSKAN, 1997 apud SOUSA, 2008). 

 
Figura 2.22 – Efeito que z5/t causa no Clmáx de perfis da série NACA com diferentes espessuras, 

adaptado de Roskan (1997). 

 Segundo Sousa (2008), com base na análise de dados experimentais, constatou-

se que perfis de alta sustentação dependem do arqueamento máximo e da forma da linha 

deste arqueamento. De um modo geral, comparando-se perfis de mesma espessura 

máxima, o aumento do arqueamento máximo leva a um aumento do Clmáx. De acordo 

com Rodrigues (2010), a adição de arqueamento no perfil é benéfica para a produção de 

sustentação, porém o aumento do arqueamento deve ser realizado com a redução do raio 

do bordo de ataque e com uma diminuição da espessura do perfil com a finalidade de se 

obter melhores resultados. Outro ponto importante é o deslocamento à frente do ponto 

de máximo arqueamento, ou seja, com o máximo arqueamento localizado mais próximo 

do bordo de ataque, conseguem-se maiores coeficientes de sustentação para o perfil. 



26 

 

 O ângulo do bordo de fuga θBF influencia no descolamento da camada limite do 

perfil. Quanto maior for θBF, mais rapidamente se inicia o descolamento para altos 

ângulos de ataque, limitando assim o Clmáx do perfil. Outro resultado de um ângulo de 

bordo de fuga acentuado é o aparecimento do reverso de sustentação, que ocorre 

tipicamente em perfil espessos a baixos ângulos de ataque. É mostrado na figura 2.23 o 

exemplo do efeito do reverso de sustentação. (HOUGHTON E CARPENTER 2003 

apud SOUSA, 2008). 

 
Figura 2.23 – Efeito da sustentação reversa, adaptado de Houghton e Carpenter (2003 apud Sousa 

2008). 

 

2.3.7. Perfis arqueados vs. simétricos 

 Um perfil simétrico, no qual a superfície superior (extradorso) é a imagem 

espelhada da superfície inferior (intradorso), tem arqueamento ou curvatura nulo. São 

mostrados na figura 2.24 os padrões de pressões para um perfil aerodinâmico aleatório. 

 
Figura 2.24 – Padrões de pressões para perfil simétrico, retirado de Denker (2008). 
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 Para pequenos valores de ângulo de ataque α, os perfis simétricos tem maior 

eficiência do que perfis aerodinâmicos com grande arqueamento. Por outro lado, para 

altos valores de ângulo de ataque, os perfis com grande arqueamento possuem maior 

eficiência comparada a de perfis simétricos. Um exemplo dessa diferença é mostrado na 

figura 2.25. O perfil 631-012 é simétrico, enquanto o perfil 631-412 é arqueado, os dois 

são muito próximos um do outro em relação à geometria. Em qualquer ângulo de ataque 

normal (até cerca de 12 graus), os dois perfis produzem praticamente o mesmo valor de 

sustentação. Além desse ponto, o perfil arqueado leva grande vantagem, pois ele não 

sofre com o estol quando o ângulo de ataque aumenta. Como consequência, seu 

coeficiente de sustentação máximo é muito maior. (DENKER, 2008). 

 
Figura 2.25 – Características aerodinâmicas, retirado de Denker (2008). 

 De acordo com Rodrigues (2010), uma característica importante a ser observada 

na teoria dos perfis é que para todo perfil com arqueamento positivo, o ângulo de ataque 

para a obtenção de uma sustentação nula é negativo, ou seja, αCl0 < 0°. Para o caso de 

perfis simétricos, o ângulo de ataque para sustentação nula é igual à zero, αCl0 = 0°. Para 

perfis com arqueamento negativo, αCl0 > 0°. °, sendo este último caso utilizado em 

pouquíssimas aplicações da engenharia aeronáutica, uma vez que perfis com 

arqueamento negativo geralmente possuem pouca capacidade de gerar sustentação. 

Lembrando que o arqueamento é a máxima distância entre a linha de arqueamento 

média e a linha de corda do perfil aerodinâmico. 

 

2.3.8. Exemplos de perfis e suas aplicações 

 A grande influência dos parâmetros geométricos sobre o comportamento 

aerodinâmico dos perfis traz a necessidade de classificar os mesmos em grupos 

distintos, cada qual voltado a um tipo de aplicação mais específica. Será mostrado neste 

item alguns exemplos e aplicações de alguns grupos de perfis aerodinâmicos e que serão 
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utilizados neste trabalho para a criação da base de dados para desenvolvimento da rede 

neural artificial. 

 O primeiro grupo de interesse refere-se aos denominados perfis de alta 

sustentação, voltados para aplicações que exigem grandes forças de sustentação para 

operação a baixas incidências ( 4ºa £ ) e baixos números de Reynolds ( 6Re 10£ ). 

Aplicações típicas desse grupo são as aeronaves de competição, em pequena escala e 

rádio controladas (por exemplo, Competição SAE de Aerodesign). Geralmente, os 

perfis desse grupo apresentam espessura máxima moderada, entre 12% a 15% do valor 

da corda, posicionada entre 20% a 30% a partir do bordo de ataque, com arqueamento 

máximo até 10%, posicionado entre 35% a 50% e com raio do bordo de ataque 

moderado. As distribuições de espessura e de arqueamento são tais que o bordo de fuga 

resulta em uma forma bem afilada. Por outro lado, essa característica de alta sustentação 

é conseguida por geometrias que apresentam um momento e um arrasto maiores. São 

mostrados na figura 2.26 alguns exemplos de perfis de alta sustentação. (SOUSA, 

2008). 

 
Figura 2.26 – Perfis aerodinâmicos de alta sustentação, retirado do site da UIUC (2008). 

 Segundo Abbott e Doenhoff (1959 apud Sousa, 2008), outro grupo de interesse é 

o dos perfis laminares. Os mais conhecidos aerofólios desta classe são aqueles 

desenvolvidos pela NACA, pertencentes à Série 6. A denominação desses perfis se deve 

ao fato de possuírem características geométricas que favorecem a conservação de uma 

camada limite laminar ao longo de grande extensão da superfície do perfil. Por conta 

disso, obtém-se uma redução substancial de arrasto em uma faixa de baixos ângulos de 

ataque. Os perfis laminares apresentam espessuras máximas de até 24% da corda, com 

posicionamento entre 35% e 50% a partir do bordo de ataque, com arqueamento 

máximo de até 6%, posicionado entre 40% e 60%, com raio do bordo de ataque 
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pequeno ou moderado. Sua distribuição de arqueamento é mais regular do que a dos 

perfis de alta sustentação, e a distribuição de espessura produz bordos de fuga afilados. 

São indicados para aplicações que possam exigir pequenas faixas de operação a baixos 

números de Reynolds, tais como pás de turbocompressores e planadores. Mostram-se, 

na figura 2.27, exemplos de perfis aerodinâmicos laminares. Fora da região de baixo 

arrasto, os perfis laminares se assemelham aos perfis da série NACA de 4 dígitos. 

 A nomenclatura dos perfis da série NACA de 4 dígitos, segundo Anderson 

(1999), é dada da seguinte forma: o primeiro digito fornece o arqueamento máximo em 

porcentagem de corda. O segundo dígito, a localização do máximo arqueamento em 

décimos de corda, medida a partir do bordo de ataque. Os dois últimos dígitos dão a 

máxima espessura em porcentagem de corda. Por exemplo, o perfil NACA 2412, tem 

arqueamento máximo de 2% de corda, localizada em 0,4c partindo do bordo de ataque. 

A espessura máxima é de 12% da corda. Na série-4 dos perfis NACA, um perfil 

simétrico é determinado por zeros nos dois primeiros dígitos, por exemplo, o perfil 

NACA 0012 é um perfil simétrico com 12% de corda de espessura máxima. 

 
Figura 2.27 – Perfis aerodinâmicos laminares, retirado do site da UIUC (2008). 

Através das pesquisas realizadas sobre perfis supercríticos, em Whitcomb, na 

NASA, surgiu uma nova classe de perfis subsônicos com características geométricas 

próximas a dos perfis laminares, porém adicionando alguns parâmetros dos perfis 

supercríticos: maiores raios de bordo de ataque, maiores espessuras e maiores 

inclinações do bordo de fuga em relação à corda. Esses perfis, quando testados a baixas 

velocidades, apresentaram comportamento aerodinâmico semelhante ao dos aerofólios 

laminares, mas gerando uma sustentação razoavelmente maior, com um arrasto 

ligeiramente maior. Aplicações típicas encontram-se em veículos aéreos não tripulados, 

os VANT, projetados para permanecer em voo durante várias horas sem 
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reabastecimento Hua et al (2003 apud Sousa, 2008), e em pás de turbinas eólicas, onde 

é necessário um baixo arrasto associado a uma sustentação razoável, de modo a 

aumentar e eficiência da geração eólica (Janiszewska et al (2003 apud Sousa, 2008)). 

Mostram-se, na figura 2.28, exemplos de perfis de grande autonomia. (ANDERSON, 

1999; SOUSA, 2008). 

 
Figura 2.28 – Perfis aerodinâmicos de grande autonomia, retirado do site da UIUC (2008). 
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3. REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 
 Nesse capítulo, será abordada uma revisão bibliográfica sobre Redes Neurais 

Artificiais, as RNAs, assim como alguns dos tipos de arquiteturas de rede utilizadas na 

literatura e consequentemente, aplicadas no trabalho, suas principais características e a 

apresentação do equacionamento do principal algoritmo de treinamento usado, o 

algoritmo de Retropropagação (backpropagation). 

3.1. O QUE SÃO REDES NEURAIS ARTIFICIAIS? 

 O final da década de 80 marcou o ressurgimento da área de Redes Neurais 

Artificiais, também conhecida como sistemas de processamento paralelo e distribuído. 

Essa forma de computação é caracterizada por sistemas que, em algum nível, relembram 

a estrutura do cérebro humano. Por não ser baseada em regras ou programas, a 

computação do neurônio se constitui em uma alternativa à computação algorítmica 

convencional (BRAGA et al., 2000). 

 Pode-se definir como uma Rede Neural um processador massivamente 

paralelamente distribuído constituído de unidades de processamento simples, que têm a 

habilidade natural para armazenar conhecimento experimental e torná-lo disponível para 

o uso. Desse modo, uma RNA se assemelha ao cérebro em dois aspectos; o primeiro 

aspecto é de que o conhecimento é adquirido pela rede a partir de um processo de 

aprendizagem, e o segundo é de que as forças de conexão entre neurônios, os pesos 

sinápticos são utilizados para armazenar o conhecimento adquirido (HAYKIN, 2001). 

 A capacidade de aprender através de exemplos e de generalizar as informações é 

o atrativo principal da solução de problemas através das RNAs. A generalização, que 

está associada à capacidade de a rede aprender através de um conjunto reduzido de 

dados e posteriormente dar respostas coerentes para dados não conhecidos, é uma 

demonstração de que a capacidade das RNAs vai muito além do que simplesmente 

mapear relações de entrada e saída. O mapeamento entrada-saída é uma característica 

importante principalmente no que diz respeito a este trabalho, onde a RNA consegue a 

partir de resultados utilizados para o aprendizado da rede, retirar as características 

principais do comportamento analisado. Basta para isso, um conjunto de treinamento 

que represente bem o comportamento que se deseja obter, uma boa arquitetura de rede e 
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um bom algoritmo de treinamento. Não obstante, as RNAs são capazes de atuar como 

mapeadores universais de funções multivariáveis, com custo computacional que cresce 

apenas linearmente com o número de variáveis. Uma rede neural tem a habilidade 

natural de classificar padrões, isto é uma característica importante, pois consegue retirar 

de um conjunto de dados as suas características principais, fazendo com que a RNA 

“aprenda” sobre um determinado comportamento de um conjunto de dados. Outra 

característica importante é a capacidade de auto-organização e de processamento 

temporal, que, aliada àquelas citadas anteriormente, torna as RNAs uma grande 

ferramenta computacional e atrativa para a solução de problemas complexos. (BRAGA 

et al., 2000; HAYKIN, 2001; KOVÁCS, 2006). 

3.2. HISTÓRICO 

 A era moderna de estudos sobre redes neurais se iniciou em 1943, fruto do 

trabalho pioneiro de Warren McCulloch e Walter Pitts. Em seu artigo, McCulloch e 

Pitts desenvolveram um estudo matemático que esclarecia em vários pontos o 

funcionamento dos neurônios do cérebro humano. Com número razoável de neurônios e 

com as conexões sinápticas ajustadas apropriadamente, eles mostraram que uma rede 

assim constituída poderia, a princípio, simular o comportamento de qualquer função 

computável. Com esse artigo vários pesquisadores de sua época foram influenciados a 

trabalhar com redes neurais, pesquisas estas relacionadas não só com neuroanatomia e 

psiquiatria, mas principalmente engenharia. (HAYKIN, 2001; BRAGA et al., 2000). 

 O primeiro trabalho que tem ligação direta com o trabalho de McCulloch e Pitts 

que se tem notícia foi desenvolvido em 1949, por Donald Hebb. Ele mostrou como a 

plasticidade da aprendizagem de redes neurais é conseguida através da variação dos 

pesos de entrada dos neurônios. Cerca de quinze anos depois do trabalho de McCulloch 

e Pitts, foi dada uma nova abordagem ao assunto por Frank Rosenblatt (1958), na qual o 

mesmo criou um método inovador de aprendizagem supervisionada chamada de 

perceptron. O perceptron simples descrito por Rosenblatt possui três camadas: a 

primeira recebe as entradas do exterior e possui conexões fixas; a segunda recebe 

impulsos da primeira através de conexões cuja eficiência de transmissão (peso) é 

ajustável e, por sua vez, envia saídas para a terceira camada (resposta). Este tipo 

elementar de perceptron comporta-se como um classificador de padrões, dividindo o 
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espaço de entrada em regiões distintas para cada uma das classes existentes. (HAYKIN, 

2001; BRAGA et al., 2000). 

Em 1969, Minsky e Papert chamaram a atenção para algumas tarefas que o 

perceptron não era capaz de executar, já que este só resolve problemas linearmente 

separáveis. O perceptron, por exemplo, não consegue detectar similaridade, 

conectividade e simetria, que são problemas não linearmente separáveis. A publicação 

de Minsky e Papert desencorajou a pesquisa em Redes Neurais por praticamente vinte 

anos. Somente em 1982 e principalmente em 1986, as pesquisas na área de Redes 

Neurais foram retomadas com a criação das Redes Recorrentes de Hopfield e o 

desenvolvimento do algoritmo de retropropagação (back-propagation) no treinamento 

de perceptrons de múltiplas camadas por Rumelhart, Hilton e Williams. Esses trabalhos, 

além de abrirem novos campos de atuação para as Redes Neurais, conseguiram resolver 

problemas, contrariando os resultados que Minsky e Papert consideravam pessimistas, o 

treinamento para redes de múltiplas camadas. Isso deu um novo rumo à aplicação de 

Redes Neurais nas várias áreas do conhecimento como as neurociências, psicologia, 

matemática, física e engenharia. Entre elas, a engenharia é considerada um dos campos 

de estudo mais promissores de aplicação. (HAYKIN, 2001; BRAGA et al., 2000). 

3.3. MODELO DE UM NEURÔNIO 

 De acordo com Haykin (1994), um neurônio é a unidade fundamental de 

processamento de informação de uma rede neural. O modelo de um neurônio proposto 

por McCulloch e Pitts (1943) é mostrado na figura 3.1. 

 
Figura 3.1 – Modelo de um neurônio, retirado de Silva (2009). 
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 Na figura 3.1 podem-se identificar três elementos básicos, segundo Haykin, 

(2001): 

1. Sinapses: Conjunto de sinais de entrada xm, multiplicado por seus pesos sinápticos 

wkm. Os índices m e k refere-se ao sinal m conectado ao neurônio k. Assim, o peso 

sináptico wkm é o peso sináptico do sinal de entrada xm conectado ao k-ésimo neurônio 

da RNA. 

2. Somador: Tem como função somar todas as entradas do neurônio bem como a 

entrada de um “bias” (bk). O bias tem a função de um sinal de entrada constante (no 

intervalo entre -1 e 1) multiplicada também a um peso sináptico (wk0). Traz ao neurônio 

maior maleabilidade, facilitando o aprendizado. 

3. Função de ativação φ(
.
): Limita a amplitude de saída de um neurônio a valor finito. O 

intervalo fechado mais utilizado é entre 0 e 1, ou alternativamente utiliza-se também 

entre -1 e 1. Um neurônio artificial pode ser feito sem a utilização de uma função de 

ativação caracterizando-se desse modo como um neurônio de saída linear. 

 Matematicamente, o modelo de um neurônio k apresentado na Figura 3.1 pode 

ser definido conforme se mostra nas Equações 3.1 e 3.2. 

k
0

v
m

kM M

M

v x
=

= ×å                                                 (3.1) 

ky ( )kvj=                                                        (3.2) 

Onde vk representa a combinação linear obtida pelo somatório das entradas da 

rede e o bias (bn) no k-ésimo neurônio. Na Equação 3.1 o bias (bn) está representado por 

x0 e pode ser -1 ou +1, φ(
.
) representa a função de ativação do neurônio e yk representa a 

saída obtida pelo k-ésimo neurônio da rede e M é o número de sinais de entrada do 

neurônio. 

Uma vez escolhida a função de ativação, os valores dos pesos e do bias podem 

ser ajustados de forma a se obter uma melhor relação entrada/saída. Existem vários tipos 

de função de ativação e sua escolha baseia-se na tarefa que o neurônio irá executar 

(SOUZA, 2007). 
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3.3.1. Tipos de função de ativação 

 A função de ativação é responsável por definir a ativação de saída do neurônio 

em termos do seu nível de ativação interna. Existem vários tipos de funções de ativação 

que podem ser utilizadas em um neurônio, dentre elas pode-se destacar a função de 

limiar, a função limiar por partes e a função sigmóide. São mostrados na figura 3.2 os 

tipos de função de ativação (IYODA, 2000; FREIRE JÚNIOR, 2005). 

 

 
Figura 3.2 – Tipos de função de ativação: (a) Função limiar. (b) Função limiar por partes. (c) 

Função sigmóide, retirado de Souza (2007) e Freire Júnior (2005). 

 De acordo com Silva (2009) e Iyoda (2000), a função sigmóide é a mais 

utilizada na construção de redes neurais artificiais de multicamadas que são treinadas 

com algoritmo de retropropagação (backpropagation) que é o caso aplicado neste 

trabalho. Ela é definida como uma função estritamente crescente que exibe um 
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balanceamento adequado entre comportamento linear e não linear. A equação que 

representa a função sigmóide é apresentada na equação 3.3.  

1
( )

1 ia v
v

e
j - ×=

+
                                                  (3.3) 

Na Equação 3.3, ai representa o parâmetro de inclinação da função sigmóide. 

Com o aumento do valor de ai obtêm-se inclinações maiores e para ai tendendo ao 

infinito tem-se a função de limiar (figura 3.2.c). 

3.4. TIPOS DE ARQUITETURA DE REDE 

 A arquitetura de uma rede neural é a forma de como os neurônios presentes na 

rede estão estruturados. A arquitetura da rede é geralmente relacionada com o algoritmo 

que será usado para o treinamento da rede (SILVA, 2009). 

 Na literatura especializada existem vários tipos de arquiteturas de rede aplicadas 

aos mais variados tipo de casos, para esta dissertação, se comentará somente sobre as 

Redes Perceptron de Múltiplas Camadas, as Redes Modulares e as Redes Hierárquicas, 

que são as redes utilizadas nesse trabalho. 

3.4.1. Redes Perceptron de Múltiplas Camadas 

Uma rede é denominada de perceptron quando possui como principais 

características a utilização de modelos de neurônios não lineares e uma estrutura de 

neurônios alimentada adiante. Tipicamente, esse tipo de rede consiste de um conjunto 

de unidades sensoriais que constituem a camada de entrada, uma ou mais camadas 

ocultas de nós computacionais e uma camada de saída de nós computacionais. As redes 

perceptron de múltiplas camadas são abreviadas por MLP (multilayer perceptron) 

(HAYKIN, 2001). 

Segundo Haykin (2001), as redes perceptron de múltiplas camadas têm sido 

aplicadas com muita eficiência em diversos problemas de engenharia, através de seu 

treinamento de forma supervisionada a partir de um algoritmo conhecido como 

algoritmo de retropropagação do erro (error back-propagation). Ele é baseado na regra 

da aprendizagem por correção do erro e será analisado mais adiante neste capítulo. 

Outro fator para que essa rede seja usada para solução de diversos problemas, é devido 
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principalmente pela característica de ter a habilidade de aprender sobre um problema 

através do treinamento e generalizar para casos não apresentados à rede. 

 
Figura 3.3 – Arquitetura de uma rede MLP, retirado de Iyoda (2000). 

 Em Silva (2009), diz-se que o processo pelo qual a rede neural passa ocorre a 

partir de casos reais conhecidos, através dos quais ela adquire a sistemática necessária 

para executar adequadamente o processo desejado dos dados fornecidos. Em outras 

palavras, a rede neural é capaz de extrair regras básicas a partir de dados reais, diferindo 

da computação programada, na qual são necessários conjuntos de regras rígidas pré-

fixadas e algoritmos.  

Redes MLP apresentam capacidade computacional muito maior do que aquela 

apresentada pelas redes sem camadas ocultas ou intermediárias. Ao contrário destas 

redes, MLPs podem tratar com dados que não são linearmente separáveis. Pode ser dito 

que as unidades ocultas de uma rede MLP funcionam como detectores de 

características. Elas geram uma codificação interna dos padrões de entrada, que é então 

utilizada para a definição da saída da rede. Deve ser observado, contudo, que em alguns 

casos a utilização de duas ou mais camadas ocultas pode facilitar o treinamento da rede. 

A utilização de um grande número de camadas ocultas não é recomendada, no entanto, 

pois, cada vez que o erro medido durante o treinamento é propagado para a camada 

anterior, ele se torna menos útil ou preciso. Neste trabalho, foram utilizadas redes com 
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uma e redes com duas camadas de neurônios ocultos (BRAGA et al., 2000; NIED, 

2007; DOSHI, 2005). 

 Normalmente, os modelos de neurônio utilizados em redes perceptron de 

múltiplas camadas são semelhantes ao apresentado na Figura 3.1 com função de 

ativação do tipo sigmóide (Equação (3.3)) ou função tangente hiperbólica, sendo no 

caso deste trabalho, utilizada a primeira. De acordo com Freire Júnior (2005), a grande 

vantagem da utilização destas funções na rede MLP está na sua característica de 

suavidade, podendo-se desse modo obter suas derivadas, que são de grande importância 

no desenvolvimento do algoritmo de treinamento desse tipo de arquitetura de rede. 

Outra vantagem destas funções está relacionada à obtenção analítica de suas derivadas a 

partir dos valores obtidos pela própria função. Isto diminui o número de cálculos 

durante o treinamento da rede, diminuindo consequentemente, o tempo de 

processamento durante o treinamento. A derivada obtida pela função sigmóide é 

apresentada na equação 3.4. 
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3.4.2. Redes Modulares 

Pode-se definir como Rede Modular, uma rede neural que é decomposta em dois 

ou mais módulos (subsistemas) sem ligação entre eles. As saídas dos módulos são 

mediadas por uma rede de passagem, que não pode alimentar a informação de volta para 

os módulos. Além disso, a rede de passagem, que atua como uma unidade integradora 

decide como as saídas dos módulos devem ser combinadas para formar a saída final do 

sistema e é comum que, durante o treinamento, ela também decida como os padrões de 

treinamento sejam divididos entre os módulos (HAYKIN, 1994; HAYKIN, 2001). 

Segundo Ishikawa (1995), o aprendizado de uma rede com estrutura modular se 

divide em dois estágios: o primeiro estágio sendo o aprendizado dos pesos sinápticos 

em cada módulo “especialista” e o segundo estágio sendo os pesos sinápticos 

conectados entre os módulos. 

Existem algumas vantagens para o uso de redes modulares ao invés das redes 

convencionais. Elas são: 
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1. Redução na complexidade do modelo: o aumento na complexidade da rede neural 

convencional aumenta com o aumento do grau de dificuldade do problema. RNA 

modulares, por outro lado, podem contornar o problema da complexidade, já que os 

módulos especializados aprendem apenas tarefas mais simples e menores e com isso a 

diminuição do custo computacional (GOMI e KAWATO, 1993 apud AZAM, 2000; 

ISHIKAWA, 1995). 

2. Escalabilidade: de acordo com Azam (2000), se em uma RNA convencional, por 

exemplo, forem adicionadas novas informações à rede, ela tem que ser retreinada 

utilizando os dados inicialmente treinados, juntamente com o novo conjunto de dados a 

serem treinados. Por outro lado, nas RNA modulares, podem ser adicionadas novas 

informações à rede sem que precisem ser treinados todos os módulos novamente. 

3. Eficiência computacional: se o processamento puder ser dividido em subtarefas 

menores, e, possivelmente, em paralelo, então o esforço computacional será, em geral, 

reduzido. Uma rede neural modular pode aprender um conjunto de mapeamentos 

funcionais mais rapidamente do que uma correspondente RNA convencional, pois cada 

módulo individual de uma RNA modular tem de aprender possivelmente, partes mais 

simples do mapeamento global (KOSSLYN, 1994 apud AZAM, 2000; ISHIKAWA, 

1995). 

4. Capacidade de aprendizado: uma rede neural artificial de arquitetura modular tem a 

capacidade de aprendizado maior comparado a uma RNA convencional, com isso é 

permitido aplicações em problemas de maior complexidade (AZAM, 2000). 

É mostrado na Figura 3.4, a arquitetura de uma RNA modular. Nota-se nesta 

figura o modo como se conectam a saída de cada módulo com a rede de passagem. 

Além disso, a rede de passagem utiliza como critério de decisão os dados de entrada, e a 

partir desse conjunto de dados ela decide a importância com que cada módulo irá influir 

na decisão do resultado final apresentado (vetor de saída). Apresenta-se na Equação 3.5 

o vetor de saída de uma rede modular (FREIRE JÚNIOR, 2005). 
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 Onde yi representa o vetor de saída do i-ésimo módulo da rede, gi representa o 

peso dado pela rede de passagem ao i-ésimo vetor de saída, z representa o vetor de saída 

da rede e I representa o número total de módulos da rede. 

De acordo com Freire Júnior (2005), é importante comentar que o vetor de pesos 

obtido da rede de passagem deve sempre satisfazer os parâmetros mostrados na equação 

3.6. A importância desse critério está ligada à fração de responsabilidade que cada 

módulo possui na obtenção do resultado final, de modo que o somatório das frações, 

para qualquer caso analisado resulte sempre no valor unitário. 
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Figura 3.4 – Arquitetura de uma rede modular, adaptado de Jacobs et al. (1991). 

 Todo o funcionamento de uma rede se baseia em “dividir para conquistar”, 

segundo Haykin (2001 apud Freire Júnior, 2005). Para exemplificar esse fato 

demonstra-se o resultado do treinamento de uma RNA perceptron de múltiplas camadas 

(Figura 3.5) para modelar a Equação 3.7. 
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A rede perceptron de multicamadas não consegue aproximar os dados de modo 

satisfatório. Porém, ao se dividir a função em duas partes (dois módulos), como 

ilustrado na Figura 3.5, resultou como conjunto de treinamento duas funções lineares 

que são de fácil aprendizado por qualquer tipo de arquitetura. Utilizando-se, desse 

modo, dois módulos “especialistas”, um para cada região do gráfico se obterá uma RNA 

modular que aproxime de modo bastante eficiente toda a função apresentada. (JACOBS 

et al., 1991; FREIRE JÚNIOR, 2005). 



41 

 

 
Figura 3.5 – Função modular e função de aproximação com RNA perceptron múltiplas camadas, 

retirado de Freire Júnior (2005). 

3.4.3. Mistura Hierárquica de Especialistas 

 O modelo de mistura hierárquica de especialistas (MHE), como mostrado na 

figura 3.6, é uma extensão natural da arquitetura de redes modulares. A figura 3.6 é para 

um modelo de MHE de quatro especialistas. A arquitetura é similar a uma árvore, na 

qual as redes de passagem estão em vários pontos não terminais da árvore e os 

especialistas se encontram nas folhas da árvore. O modelo hierárquico se diferencia da 

rede modular na medida em que o espaço de entrada é dividido em conjuntos aninhados 

de subespaços, com a informação sendo combinada e redistribuída entre os especialistas 

sob o controle de várias redes de passagem arranjadas em uma forma hierárquica 

(HAYKIN, 2001). 

O modelo mostrado na figura 3.6 tem dois níveis de hierarquia ou duas camadas 

de redes de passagem. Pode-se construir um modelo MHE com qualquer numero de 

níveis de hierarquia, aplicando o princípio de dividir e conquistar. 
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Figura 3.6 – Mistura hierárquica de especialista (MHE) com dois níveis de hierarquia. 

Segundo Jordan e Jacobs (1994, apud Haykin, 2001), o modelo MHE é um 

produto da estratégia de dividir e conquistar e ele tem um desempenho pelo menos tão 

bom ou frequentemente melhor que o do modelo de redes modulares pelas seguintes 

razões: uma rede de passagem de nível mais alto no modelo MHE combina 

efetivamente a informação e a redistribui para os especialistas na subárvore particular 

controlada pela rede de passagem. Consequentemente, cada parâmetro da subárvore em 

questão compartilha sua força com outros parâmetros contidos na mesma subárvore, 

contribuindo assim para uma possível melhora do desempenho global do modelo MHE. 

3.5. PROCESSO DE TREINAMENTO DE UMA REDE NEURAL 

 Um dos atributos de maior importância de uma rede neural é sua capacidade de 

aprender interagindo com seu meio ou com sua fonte de informação e com isso 
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melhorar seu desempenho. Idealmente, a rede se torna mais instruída sobre seu 

ambiente após cada iteração do processo de aprendizagem. A definição de 

aprendizagem para redes neurais foi desenvolvida em 1970, por Mendel e McLaren 

(HASSOUN, 1995; HAYKIN, 2001). 

Aprendizagem é um processo na qual os parâmetros livres de uma rede 

neural são adaptados através de um processo de estimulação pelo ambiente 

onde a rede está inserida. O tipo de aprendizagem é determinado pela 

maneira como a modificação dos parâmetros ocorre. 

Segundo Hassoun (1995), no contexto de redes neurais artificiais, o processo de 

aprendizagem é mais bem visto como um processo de otimização. De acordo com Freire 

Júnior (2005), pode-se dizer que a ideia principal do treinamento de uma rede neural é a 

modificação gradual dos seus pesos sinápticos, seguindo uma regra de aprendizado que 

determina a forma como esses pesos serão alterados. A aprendizagem é realizada 

utilizando-se um conjunto de dados de treinamento. Esses valores são apresentados à 

rede e, após uma exposição de todos os exemplos, tem-se uma época de aprendizagem. 

Um conjunto pré-estabelecido de regras bem definidas para a solução de um 

problema de aprendizagem é denominado de algoritmo de aprendizagem ou algoritmo 

de treinamento. Em projetos de redes neurais artificiais, existe uma vasta gama de 

processos de aprendizados. Os algoritmos de aprendizagem diferem entre si pela 

maneira como é formulado o ajuste de um peso sináptico de um neurônio. Podem-se 

classificar as formas de aprendizado da RNA em três grupos: (HASSOUN, 1995; 

HAYKIN, 2001; FREIRE JÚNIOR, 2005). 

1. Treinamento supervisionado: também conhecido como aprendizado com professor 

ou aprendizado associativo. Nesse tipo de treinamento, cada padrão/sinal de entrada 

recebido a partir do ambiente está associado a um alvo padrão específico desejado. A 

partir disso, se modifica os pesos sinápticos da rede com o objetivo de diminuir o erro 

existente entre a saída desejada e a saída obtida na rede. 

2. Treinamento semi-supervisionado: também conhecido por aprendizado por reforço. 

Envolve a atualização dos pesos da rede em resposta a um sinal "avaliativo" do 

professor, o que difere da aprendizagem supervisionada, onde o sinal de professor é a 

"resposta correta". Por exemplo, o programador indica sobre o sucesso ou insucesso da 

rede, porém não dá meios para obtenção de uma solução satisfatória. 
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3. Treinamento não-supervisionado: também chamado de aprendizado sem professor. 

Envolve o agrupamento de (ou a detecção de semelhanças entre) padrões não rotulados 

de um conjunto de treinamento dado. O programador não influi no treinamento da rede 

e a mesma modifica seus pesos sinápticos utilizando critérios internos pré-estabelecidos. 

Devido a não utilização desses dois últimos tipos de treinamentos neste trabalho, 

os mesmos não serão abordados na revisão, sendo citado aqui apenas o treinamento 

supervisionado. 

3.5.1. Treinamento supervisionado 

Este método de aprendizado é o mais comum no treinamento das RNA, tanto de 

neurônios com pesos como de neurônios sem pesos. O treinamento supervisionado é 

feito com um conjunto de dados de entrada e saída predeterminados, que servem para a 

supervisão da rede neural. Em outras palavras, existe um desejo de que a rede seja capaz 

de responder de maneira aproximada ao conjunto de dados apresentado a ela. Além 

disso, deseja-se também que a rede consiga generalizar, sendo capaz de apresentar 

resultados semelhantes aos do “ambiente de estudo”, obtendo resultados aproximados 

aos dados não apresentados durante o treinamento. O objetivo é ajustar os parâmetros da 

rede, de forma a encontrar uma ligação entre os pares de entrada e saída fornecidos. A 

Figura 3.7 demonstra o mecanismo de treinamento supervisionado. O professor indica 

um comportamento bom ou ruim para a rede, visando a direcionar o processo de 

treinamento. A rede tem sua saída corrente (saída calculada) comparada com a saída 

desejada, recebendo informações do supervisor sobre o erro da resposta atual. A cada 

padrão de entrada submetido à rede compara-se a resposta desejada com a resposta 

calculada, ajustando-se os pesos das conexões para minimizar o erro (BRAGA et al., 

2000; FREIRE JÚNIOR, 2005; DOSHI, 2005). 
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Figura 3.7 – Treinamento supervisionado, retirado de Souza (2007). 

 De acordo com Iyoda (2000), uma maneira de implementar uma estratégia de 

aprendizado supervisionado em redes neurais é através de procedimentos iterativos de 

correção de erro. Seja dk a resposta desejada para um neurônio k e seja yk a resposta 

observada para este neurônio. A resposta yk é produzida por um estímulo (vetor) x 

aplicado à entrada da rede da qual o neurônio k faz parte, na iteração n. O sinal de erro 

para o neurônio k é definido como a diferença entre a resposta desejada e a resposta 

observada, como mostrado na Equação 3.8.  

( ) ( ) ( )k k ke n d n y n= -                                                  (3.8) 

O objetivo do procedimento de aprendizado por correção de erro é minimizar 

alguma função de custo baseada no sinal de erro ek, de modo que a resposta observada 

de cada neurônio da rede se aproxime da resposta desejada para aquele neurônio, em 

algum sentido estatístico. De fato, uma vez definida uma função de custo, o problema 

de aprendizado torna-se um problema de otimização. A partir do uso de um algoritmo 

de treinamento projetado para minimizar o erro, um conjunto de treinamento adequado 

e um número de iterações suficiente para realizar o treinamento, obtém-se uma rede que 

seja capaz de realizar tarefas como a classificação de padrões e a aproximação de 

funções (IYODA, 2000; HAYKIN, 2001). 

A escolha de um algoritmo de treinamento adequado é de grande importância 

para a obtenção de uma RNA que aproxime adequadamente uma função. Pensando 

desse modo, vários algoritmos foram criados na literatura especializada com o intuito de 
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possuir qualidades como evitar a descida para mínimos locais, rapidez no aprendizado e 

boa generalização. Dentre eles pode-se destacar algoritmos como o RPROP (Riedmiller 

et al., 1993 apud Freire Júnior, 2005), o QuikProp (Fahlman et al., 1988 apud Freire 

Júnior, 2005) e o mais popular dentre todos eles o algoritmo de Retropropagação (Back-

Propagation) (Rumelhart et al., 1986 apud Haykin, 2001). Como o algoritmo utilizado 

neste trabalho é o de Retropropagação, ele será o único abordado na próxima seção. 

3.5.1.1. Algoritmo de Retropropagação (Backpropagation) 

 O algoritmo de Retropropagação é o algoritmo mais popular usado no 

treinamento de RNA do tipo perceptron de múltiplas camadas baseado na regra de 

treinamento por correção do erro. Ele foi um dos principais responsáveis pelo 

ressurgimento do interesse em RNA, em 1986 (BRAGA et al., 2000). Basicamente, o 

algoritmo de retropropagação consiste em dois passos de computação: o processamento 

direto (feedfoward) e o processamento reverso (backfoward). No processamento direto 

ou na etapa de propagação, uma entrada é aplicada à rede neural e seu efeito é 

propagado pela rede, camada a camada. Na última camada, um conjunto de saídas é 

produzido como resposta real da rede. Durante o processamento direto, os pesos da rede 

permanecem fixos. No processamento reverso ou etapa de retropropagação, um sinal de 

erro calculado na saída da rede é propagado no sentido reverso, camada a camada, e ao 

final deste processo os pesos são ajustados de acordo com uma regra de correção de 

erro, para fazer com que a resposta real da rede se aproxime da resposta desejada, num 

sentido estatístico. Esses dois passos computacionais podem ser interpretados como 

sinais, na qual se tem o sinal funcional, que percorre o interior da rede e o sinal de erro, 

que é apresentado pelo algoritmo de treinamento modificando os pesos sinápticos. 

(HAYKIN, 2001; IYODA, 2000; NIED, 2007). 

 Com isso, o objetivo do treinamento por retropropagação baseia-se, tão somente 

em minimizar o erro médio quadrático ou função custo apresentado na Equação 3.9. 

( )2

1 1

1

2

N K

k k

k

EMQ d z
N =

= × -åå                                      (3.9) 

 Na equação acima o EMQ é o erro médio quadrático, N representa o número 

total de dados, K o número de neurônios da camada de saída, dk e zk são as respostas 

desejadas e a resposta atual do k-ésimo neurônio de saída, respectivamente. 
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 Nota-se que a soma dos erros quadráticos instantâneos, e, portanto o erro 

quadrático médio, é uma função de todos os pesos sinápticos da rede, já que são eles 

que definem a função de transferência ou mapeamento de entrada-saída da rede neural 

(IYODA, 2000). 

 A modificação dos pesos sinápticos, segundo Freire Júnior (2005), realizada 

pelo sinal de erro (retropropagação) é feita obedecendo a regras que são obtidas através 

da derivação da função custo em relação à variação dada aos pesos sinápticos. A partir 

das regras obtidas e considerando-se uma rede perceptron de múltiplas camadas com T 

camadas (Figura 3.8), pode-se dividir o treinamento da rede em cinco etapas: Início, 

Apresentação dos dados de treinamento, Propagação, Retropropagação, Iteração. 

Antes de se apresentar as etapas de treinamento, é importante salientar que os 

índices l, m e n apresentados na figura 3.8, representam os neurônios de uma rede que 

se propaga da esquerda para a direita, na qual o neurônio l é o neurônio que se encontra 

em uma camada a esquerda (camada anterior) do neurônio m e o neurônio n se encontra 

uma camada a direita desse mesmo neurônio (camada posterior). Mostra-se na Figura 

3.8 de modo mais claro esta notação, para uma rede perceptron de T camadas. 
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Figura 3.8 – Rede perceptron de T camadas, retirado de Freire Júnior (2005). 

 As cinco etapas para o treinamento da rede neural e as equações para o 

desenvolvimento do treinamento, segundo Freire Júnior (2005), são apresentadas a 

seguir: 
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1. Início: no passo inicial devem ser escolhidos os valores dos pesos sinápticos de forma 

aleatória, de modo que a média dos seus valores seja zero e a variância se encontre 

próximo à saturação da função de ativação utilizada (que no caso deste trabalho é a 

função sigmóide). 

2. Apresentação dos dados de treinamento: Apresenta-se uma época de exemplos de 

treinamento à rede. Para cada exemplo apresentado, realizam-se as sequências descritas 

nos próximos dois itens, na qual se emite o sinal funcional e o sinal de erro. 

3. Propagação (sinal funcional): Suponha que um exemplo de treinamento seja 

representado por (x(n), d(n)), sendo x(n) o n-ésimo vetor de entrada (iteração n) 

aplicado à camada de entrada da rede e d(n) o vetor desejado para a rede na sua saída 

após o treinamento para a entrada x(n). Em seguida são obtidos os combinadores 

lineares vm
(t)
(n) e os sinais funcionais ym

(t)
(n), nos quais as notações m e t representam o 

neurônio m na camada t da RNA. As Equações 3.10 e 3.11 representam, 

respectivamente, o combinador linear e o sinal funcional. 

( ) ( ) ( 1)

0

( ) ( ) ( )
L

t t t

m ml l

l

v n w n y n-

=

= ×å                                      (3.10) 

( ) ( )( ( ))t t

m m my v nj=                                                   (3.11) 

Nestas equações, L representa o número total de sinais de entrada vindos da 

camada anterior t-1 no neurônio m da camada t, yl
(t-1) representa o sinal funcional 

obtido do sinal l de saída da camada anterior a t e ym
(t) é o sinal de saída do neurônio m 

da camada t. 

Se o neurônio m estiver posicionado na primeira camada oculta (t = 1), 

substitui-se a Equação 3.12 em 3.10. 

(0) ( )m my x n=                                                       (3.12) 

 Quando o neurônio m estiver posicionado na camada de saída T, utiliza-se a 

Equação 3.13 para a obtenção do sinal de saída da rede. 

( )( ) T

m mz n y=                                                       (3.13) 
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 Com o sinal de saída da rede zm(n) e a resposta desejada dm(n) para o neurônio m 

de saída, calcula-se o sinal do erro em(n) segundo mostra a Equação 3.14, já 

demonstrada anteriormente na equação 3.8. 

( ) ( )m m me d n z n= -                                          (3.14) 

4. Retropropagação (sinal do erro): nessa etapa se calculam os gradientes locais da rede 

δ pela Equação 3.15. 

( ) ( )

( )
( ) ( 1) ( 1)

           ( ) ' ( ( ))  neurônio m na camada de saída T
( ) ' ( ( )) ( ) ( )  neurônio m na camada oculta t

t t

m m m
t

t t tm
m m n nm

n

e n v n
n

v n n w n

j
d j d + +

é × ®
ê= × × ®ê
ë

å  

(3.15) 

 Na equação acima, φ’m(
.
) é a derivada da função de ativação do neurônio m da 

camada t, para o caso da função sigmóide, que é utilizada neste trabalho, a derivada foi 

demonstrada na Equação 3.4 na seção 3.4.1. Depois de obtidos os valores dos gradientes 

locais, os pesos sinápticos são modificados, como mostrado na Equação 3.16. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 1)( 1) ( ) ( ) ( 1) ( ) ( )t t t t t t

ml ml ml ml m lw n w n w n w n n y na h d -é ù+ = + × - - + × ×ë û    (3.16) 

 Na Equação 3.16, η e α são a taxa de aprendizagem e a constante do momento, 

respectivamente. Ambas variáveis são valores escolhidos pelo programador e, de 

preferência, devem ficar entre o intervalo de 0 e 1. Esses valores podem, ou não, variar 

durante o treinamento da rede, dependendo novamente da escolha do programador, com 

intuito de diminuir o número de iterações e melhorar o resultado obtido pela mesma. 

5. Iteração: A etapa final para o treinamento da rede utilizando o algoritmo de 

retropropagação é a repetição dos dados de treinamento, ou seja, o número de iterações 

que significa o número de vezes que o conjunto de treinamento deve ser apresentado e 

depende do critério de parada escolhido pelo programador. 

Apesar dos cinco passos descritos serem suficientes para o treinamento do 

algoritmo, existe algumas técnicas importantes para provocar uma melhoria no 

desempenho do algoritmo de retropropagação. Dentre elas destaca-se: 
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1. Atualização dos pesos sinápticos: realizada de maneira sequencial (após a 

apresentação de cada exemplo do conjunto de treinamento) ou por lote (após a 

apresentação de cada época de treinamento). Cada uma dessas duas formas de 

treinamento possui vantagens e desvantagens, porém quando se deseja que a rede seja 

computacionalmente mais rápida, deve-se optar pela atualização sequencial (IYODA, 

2000; FREIRE JÚNIOR, 2005; BRAGA et al., 2001). 

2. Aleatoriedade na apresentação do conjunto de dados: Uma apresentação completa do 

conjunto de treinamento durante o processo de aprendizagem é denominada época. O 

processo de aprendizagem é mantido em uma base de época em época até os pesos 

sinápticos e os níveis de bias se estabilizarem e o EMQ sobre o conjunto de treinamento 

convergir para um valor mínimo. É uma boa prática apresentar o conjunto de dados de 

forma aleatória, com o intuito de ampliar a busca no espaço possível de pesos 

sinápticos, evitando desse modo problemas com mínimos locais e memorização dos 

resultados “over-fitting” (HAYKIN, 2001; FREIRE JÚNIOR, 2005). 

3. Normalização dos dados: Um ponto importante no treinamento de uma RNA é o pré-

processamento do conjunto de treinamento, isto deve ser feito de modo que os dados 

não saturem os neurônios da rede e esses dados sejam mais descorrelacionados o 

possível. Para solucionar esse problema, deve-se trabalhar com um conjunto de 

treinamento que varie seus valores entre -1 e +1 (FREIRE JÚNIOR, 2005).  

4. Taxa de aprendizagem: A escolha ou a variação das taxas de aprendizagem da rede 

durante o treinamento podem facilitar o aprendizado, diminuindo, por exemplo, o 

número de iterações durante o treinamento. Por exemplo, quanto menor for o valor da 

taxa de aprendizagem, menor serão as variações dos pesos sinápticos da rede, de uma 

iteração para a outra, e mais suave será a trajetória no espaço de pesos (HAYKIN, 

2001). 

5. Inicialização dos pesos: Nesta escolha inicial dos pesos sinápticos, devem-se evitar 

valores altos, que levem os neurônios à saturação, bem como, muito pequenos que 

ocasionem uma diminuição da velocidade do processo de aprendizagem. Assim, a 

escolha mais coerente encontra-se entre esses dois extremos e em termos 

probabilísticos, a média de todos os valores dos pesos sinápticos deve ser zero e a sua 

variância deve ser igual ao inverso do número de conexões sinápticas de um neurônio 

(FREIRE JÚNIOR, 2005; IYODA, 2000). 
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3.6. GENERALIZAÇÃO DAS REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

 Segundo Costa (2002, apud Nied, 2007), a generalização é uma característica 

importante das RNAs e é definida como a capacidade da rede de apresentar respostas 

em relação a padrões desconhecidos ou que não foram apresentados na etapa de 

treinamento. 

 A generalização, de acordo com Haykin (2001), pode ser considerada boa, 

quando o mapeamento de entrada-saída for correto (ou, aproximadamente correto) para 

um conjunto de dados de teste não utilizado no treinamento da rede, ou má. Um 

exemplo dessa diferença é mostrado na figura 3.9. Nesta figura, nota-se que no 

mapeamento de entrada-saída apresentado em (3.9.a) dos dados foi realizado de forma 

coerente. Já em (3.9.b) a RNA simplesmente “memorizou” o conjunto de dados de 

treinamento. 

Para a obtenção de uma RNA que possua a capacidade de obter uma boa 

generalização são necessários vários fatores: escolha de uma boa arquitetura, a 

aplicação de conhecimento prévio do ambiente analisado, um conjunto de treinamento 

que consiga representar de modo satisfatório a função analisada e o tipo de algoritmo de 

treinamento apropriado (FREIRE JÚNIOR, 2005; COSTA, 2002 apud NIED, 2007). 

O treinamento da RNA deve ser realizado com o número de iterações (épocas de 

treinamento) ou o valor do Erro Médio Quadrático (atua como critério de parada 

durante o treinamento) pré-estabelecidos. O conhecimento desses parâmetros é 

importante para evitar o overfitting (variabilidade de soluções) e o underfitting 

(polarização das soluções) e, consequentemente, uma memorização do conjunto de 

dados de treinamento (figura 3.9.b). Da mesma maneira, se o número de iterações for 

inferior ao necessário, não se obterá uma RNA que estime de modo adequado os dados 

a serem modelados (FREIRE JÚNIOR, 2005; GERMAN et al., 1992 apud NIED, 

2007). 



52 

 

 
 

Figura 3.9 – (a) Boa generalização dos dados de saída; (b) Má generalização dos dados de saída, 

retirado Haykin (2001). 

 Uma forma de resolver esse problema é através da utilização da regra de parada 

antecipada através da técnica de validação cruzada, que consiste na divisão do conjunto 

de dados em um conjunto de treinamento e um conjunto de validação. O conjunto de 

treinamento é utilizado na modificação dos pesos, e o conjunto de validação é utilizado 

para estimar a capacidade de generalização da rede durante o processo de aprendizagem 

e equivale a 10% da quantidade do conjunto total dos dados. Com o conjunto de 

validação, verifica-se a curva do EMQ em função do número de iterações e escolhe-se 

como ponto de parada o menor valor obtido pelo EMQ desse conjunto na curva, 

conforme se verifica na Figura 3.10 (BRAGA et al., 2000). 

 

(b) 

(a) 



53 

 

 
Figura 3.10 – Regra da parada antecipada baseada na validação cruzada, retirado Haykin (2001). 

De acordo com Calôba et al. (2002), para a realização da aprendizagem dos 

algoritmos devem ser utilizados exclusivamente os exemplos pertencentes ao conjunto 

de treinamento. Para alguns algoritmos de aprendizagem, é necessário ajustar 

parâmetros durante o treinamento para garantir uma boa aprendizagem e ao mesmo 

tempo uma boa generalização. Para isto deve ser utilizado o conjunto de validação. Este 

conjunto de validação poderá ser utilizado também nos testes preliminares. O conjunto 

de teste não será fornecido, pois, será utilizado somente no final do processo de 

desenvolvimento e implementação para comprovar a eficiência dos algoritmos de 

aprendizagem desenvolvidos. 

O conjunto de teste corresponde a pares entrada-saída que não são apresentados 

à rede durante o treinamento e não são parâmetros para encerrar o treinamento, ou seja, 

representam um conjunto totalmente novo a ser apresentado à rede para avaliação de 

desempenho e equivale a 10% dos valores do conjunto total de dados (CALÔBA et al., 

2002). 

3.7. RNAS APLICADAS EM MECÂNICA DOS FLUIDOS 

 Na área da Mecânica dos Fluidos, umas das áreas de maior importância das 

engenharias, diversos trabalhos aplicando-se Redes Neurais Artificiais foram e estão 

sendo desenvolvidos.  Pacheco et al. (2007) utilizaram RNA na identificações de 

padrões de escoamentos internos multifásicos e determinação da perda de carga. Foi 



54 

 

realizada uma abordagem não fenomenológica para caracterização do regime de 

escoamento e estimativa do gradiente de pressão em escoamentos multifásicos, baseada 

no emprego da ferramenta de redes neurais. Duas redes foram desenvolvidas: a primeira 

especializada na caracterização de padrões de escoamento multifásico para tubos 

verticais e a segunda especializada na estimativa do gradiente de pressão associado ao 

padrão de escoamento. Um conjunto contendo 120 séries de dados oriundos de ensaios 

experimentais de escoamento vertical ascendente de óleo assistido por água foi utilizado 

para treinamento, validação e teste das redes. Os resultados das simulações das RNAs 

desenvolvidas foram comparados com os obtidos experimentalmente. As RNAs 

apresentaram previsões mais precisas e exatas quando comparados com as correlações 

empíricas. Isto foi verificado em termos de maiores valores dos coeficientes de 

correlação e menores desvios médios absolutos em relação aos resultados 

experimentais. 

 Outro trabalho que também há a aplicação de redes neurais artificiais em 

escoamentos foi desenvolvido por Scucuglia (2006). Ele descreve o desenvolvimento de 

um sistema de simulação do escoamento e controle de vazamento para uma rede de 

distribuição de gás natural. Para a localização do vazamento ao longo do duto foi 

proposto e utilizado um sistema RNAs. A partir de valores de pressão e vazão de saída, 

obtidos de simulações em condições de vazamentos, é treinada uma RNA com o 

objetivo de fornecer a localização de eventuais escapes ao longo do duto. Sensores e 

medidores instalados em pontos estratégicos na rede fornecem um conjunto de entrada 

ao algoritmo neural que tem como saída a posição do vazamento para as respectivas 

condições de operação. 

 Em se tratando de princípios de aerodinâmica com aplicações de redes neurais 

artificiais, que é o enfoque desta dissertação, existem diversos trabalhos como, por 

exemplo, Ross et al. (1997), que utilizaram redes neurais artificiais para minimizar a 

quantidade de dados necessários para definir completamente o desempenho 

aerodinâmico de um modelo examinado em um túnel de vento. Utilizando apenas 50% 

dos dados adquiridos durante o ensaio em túnel de vento, a rede neural treinada tinha 

uma precisão dos dados igual ao das medições obtidas no ensaio. 

 Também no ramo da Aerodinâmica, Wallach et al. (2006) elaboraram uma 

metodologia rápida, precisa e confiável para prever coeficientes aerodinâmicos de 
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aerofólios e aeronaves de transporte utilizando redes neurais artificiais. Os coeficientes 

aerodinâmicos são modelados em função do ângulo de ataque, do número de Mach e do 

número de Reynolds para uma determinada configuração de aerofólio ou asa. Neste 

último caso, os coeficientes também são dependentes da geometria da asa. A rede neural 

é inicialmente treinada em um conjunto relativamente grande de dados, a partir de 

simulações numéricas para aprender um modelo não-linear global que depende de um 

grande quantidade de variáveis.  Uma rede do tipo Perceptron de Múltiplas Camadas foi 

adotada para prever a polar de arrasto do perfil NACA23012.  De forma similar, uma 

rede MLP de duas camadas foi utilizada para calcular o coeficiente de arrasto de um 

jato de transporte com geometria fixa. Uma terceira rede neural foi projetada para 

prever o arrasto de um conjunto asa-fuselagem com forma em planta da asa variável. É 

mostrada na figura 3.11 a polar de arrasto do perfil NACA23012, onde são comparadas 

as curvas obtidas pelo software XFOIL e pela rede MLP, para número de Reynolds no 

valor de 1,5x106 e número de Mach no valor de 0,20. 

 
Figura 3.11 – Comparação entre as polares de arrasto para o perfil NACA23012 obtidas pelo 

XFOIL e pela rede MLP, retirado de Wallach et al. (2006). 

 De forma similar, outros trabalhos também utilizaram redes neurais artificiais na 

predição de coeficientes aerodinâmicos. Nørgaard et al. (1997) utilizaram RNAs para 

avaliações mais eficientes de designs de aeronaves durante ensaios em túnel de vento e 

para encontrar configurações de flaps ideais. Foram treinadas quatro redes para prever 

os coeficientes CL, CD, CM e L/D e uma rede para analisar as configurações de flaps. 
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Rajkumar e Bardina (2002) utilizaram dados obtidos em simulações numéricas e 

ensaios em túnel de vento para treinamento da rede. Os coeficientes aerodinâmicos 

foram modelados em função das características do escoamento e das superfícies de 

controle do veículo. Este método mostra um excelente potencial para o rápido 

desenvolvimento de modelos aerodinâmicos para simulação de voo. Soltani et al. 

(2007.a) utilizaram redes neurais artificiais para prever os coeficientes aerodinâmicos de 

um modelo oscilante. Foi obtida uma precisão de 96% entre os dados obtidos 

experimentalmente e os dados treinados pela rede, como mostrado na figura 3.12. 

Rajkumar e Bardina (2003) analisaram a quantidade de dados de treinamento que são 

necessários para a obtenção de uma rede neural artificial eficiente para predição dos 

coeficientes aerodinâmicos e que tipos de funções de transferência devem ser utilizados 

entre as camadas de entrada, camadas ocultas e camada de saída. Nesta análise, a rede 

neural foi utilizada para prever coeficientes aerodinâmicos independentes um do outro. 

A melhor arquitetura de rede neural para prever coeficientes longitudinais 

aerodinâmicos era uma de três camadas ocultas usando uma função sigmoide. Para os 

coeficientes laterais, a exigência para o número de neurônios ocultos foi maior do que 

para os coeficientes longitudinais. 

 
Figura 3.12 – CL x α - comparação entre os dados obtidos experimentalmente e os dados previstos 

pela rede, retirado de Soltani et al. (2007). 

 Maezabadi et al. (2008) analisaram o escoamento em uma seção da pá de uma 

turbina eólica de 660 KW para medir a distribuição de pressão em seu movimento 

oscilante. Com intuito de minimizar a quantidade de dados necessários para prever as 

cargas aerodinâmicas do aerofólio, uma rede neural foi treinada utilizando os dados 
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experimentais medidos. A rede provou ser suficientemente precisa, sendo utilizada para 

prever o comportamento do fluxo no aerofólio para as condições desejadas. Os 

resultados mostraram que, com a utilização de alguns dos dados adquiridos, a rede 

neural treinada foi capaz de prever resultados precisos com erros reduzidos, quando 

comparado com os valores correspondentes medidos. 

 Soltani et al. (2007.b) utilizaram as redes neurais artificiais para previsão de 

carga aerodinâmica. As medições da pressão de superfície foram realizadas nos 

movimentos oscilatórios da asa em escoamento subsônico em túnel de vento. 

Resultados experimentais foram utilizados para treinar uma rede neural perceptron de 

múltiplas camadas. O trabalho indica que as redes neurais podem ser confiáveis em 

prever coeficientes aerodinâmicos e prever os efeitos de baixa frequência sobre o 

desempenho das pás de turbinas eólicas. 

 Rai e Madavan (2000) mostram que o projeto de componentes aerodinâmicos de 

uma aeronave, como asas ou motores, envolve um processo de obtenção da forma do 

componente mais ideal que proporciona o nível desejado de desempenho, sujeito a 

várias restrições, por exemplo, peso total ou custos que o componente deve atender. 

Design aerodinâmico pode, assim, ser formulado como um problema de otimização. 

Um procedimento para otimização aerodinâmica baseado em redes neurais e 

metodologia de superfície de resposta (RSM) incorpora as vantagens de ambos, RSM e 

redes neurais. A tecnologia desenvolvida e implementada no processo de otimização da 

rede neural baseada em design oferece uma capacidade única que pode ser usada em 

aplicações aeroespaciais, tais como aerodinâmica externa e otimização multidisciplinar. 

A progressão do design está representada na figura 3.13. A evolução do formato do 

aerofólio é mostrada no lado esquerdo, enquanto que a distribuição de pressão 

correspondente e a distribuição da pressão desejada são mostradas à direita. As pressões 

de superfície se aproximam da distribuição desejada até que o aerofólio alcançado, 

mostrado na parte inferior, tem uma distribuição de pressão que corresponde 

aproximadamente a desejada. O procedimento do projeto pode evoluir de uma forma 

genérica em um aerofólio otimizado, que corresponde a uma distribuição de pressão 

desejada. As coordenadas de posição (x e y) são normalizadas em relação à corda média 

aerodinâmica (c). A pressão local (p) é normalizada em relação à pressão total da 

entrada da turbina (pt,∞). 
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Figura 3.13 – Design aerodinâmico – comparação entre os desenhados e desejados, retirado de Rai 

e Madavan (2000).  
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4. METODOLOGIA 
 Neste capítulo será apresentada a metodologia utilizada ao longo de todo 

trabalho. Na figura 4.1 demonstra-se um fluxograma mostrando o caminho utilizado no 

decorrer da analise dos algoritmos. 

 
Figura 4.1 – Fluxograma das etapas da metodologia 

4.1. CONJUNTO DE DADOS UTILIZADOS NO TREINAMENTO E 

TESTE DAS ARQUITETURAS DAS RNAS 

 Esta etapa consistiu na criação de um conjunto de dados contendo perfis 

aerodinâmicos e algumas de suas características mais importantes para o treinamento da 

Rede Neural. 

 Os dados necessários para a formação da base foram coletados no software 

XFOIL (Drela e Youngren, 2001), que é um programa empregado para análise de perfis 

aerodinâmicos. O mesmo funciona utilizando a geometria do perfil e o número de 

Reynolds. A partir destes valores, o software calcula a distribuição de pressão e as 

características envolvendo a sustentação, arrasto e o momento submetido no perfil para 

vários ângulos de ataque. 

 Para efeito de simplificação, fixou-se o número de Reynolds em 5x105 para 

todos os perfis analisados e, inicialmente, foram coletados os dados aleatoriamente. O 

gráfico mostrado na figura 4.2 demonstra a distribuição dos dados escolhidos 

aleatoriamente para uma das características do perfil, a Eficiência Máxima. Todas as 

características foram analisadas da mesma forma. 
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 Inicialmente escolheram-se aleatoriamente os perfis que comporiam o conjunto 

de dados. Porém, para se obter uma melhor distribuição nos valores avaliados durante o 

treinamento da RNA, a partir de um determinado ponto, os perfis foram escolhidos com 

o intuito de homogeneizar os valores de entrada da RNA. 

 
Figura 4.2 – Histograma dos valores de Ef. Máxima antes da homogeneização do conjunto de dados  

 Conforme se pode verificar no exemplo da figura 4.2, os dados estavam muito 

concentrados na região central para a eficiência máxima (entre 70 e 110), o que poderia 

acarretar uma baixa generalização durante o treinamento da RNA. Com isso, decidiu-se 

coletar novos dados com valores de eficiência máxima fora desta faixa, resultando em 

uma maior homogeneização dos dados conforme se verifica na figura 4.3. O mesmo foi 

feito para todos os outros valores de entrada da RNA. 

 
Figura 4.3 – Histograma dos valores de Ef. Máxima após a homogeneização do conjunto de dados 
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 Além da eficiência máxima (Efmáx), foram coletadas também as seguintes 

características do perfil para Reynolds no valor de 5x105: o coeficiente de sustentação 

(Cl), o coeficiente de arrasto (Cd) e o coeficiente de momento (Cm), para quando o 

ângulo de ataque do perfil é igual a zero. Além disso, utilizaram-se também as 

coordenadas geométricas nos eixos horizontal e vertical para todos os perfis 

aerodinâmicos, para compor o conjunto de dados de saída no treinamento, obtendo-se 

no total um conjunto de dados com 300 perfis aerodinâmicos. 

4.2. PRÉ-PROCESSAMENTO DO CONJUNTO DE DADOS 

 Nesta etapa é feita uma divisão aleatória do conjunto de dados em um conjunto 

de estimação e um conjunto de teste. O conjunto de dados de estimação sofre uma 

divisão adicional em dois subconjuntos: o de treinamento (usado para treinar a RNA) e 

o de validação (usado para validar a RNA). Demonstra-se na tabela 4.1 o resultado da 

distribuição dos perfis para cada caso. 

Tabela 4.1 – Divisão do conjunto de dados 

Conjunto de dados Quantidade de dados 

Conjunto de treinamento 240 

Conjunto de validação 30 

Conjunto de teste 30 

 

Com o intuito de padronizar as coordenadas geométricas do perfil (posição em 

relação a um eixo de referência onde o zero é localizado no início do bordo de ataque e 

todos os perfis possuem corda igual à unidade) realizou-se a interpolação dos mesmos, 

garantindo uma uniformização entre os perfis. Um exemplo de dois perfis e suas 

interpolações é demonstrado na Figura 4.4, nela percebe-se que o número de pontos 

entre os perfis é diferente antes da interpolação. Outro ponto importante a ser 

mencionado é que após a interpolação se decidiu utilizar com maior número de pontos 

na região entre 0 e 0,25 do eixo da abscissa (eixo x) devido a maioria dos perfis 

possuírem geometrias mais complexas nesta região (bordo de ataque), aumentando 

assim, a precisão do resultado. 
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Figura 4.4 – Exemplos de perfis aerodinâmicos após a interpolação do conjunto de dados 

Para evitar que a RNA trabalhe na região de saturação, normalizaram-se todos 

os valores de modo a que os mesmos estivessem entre -1 e 1. A normalização ocorreu 

dividindo-se cada um dos valores do conjunto de dados pelo seu respectivo valor 

máximo, que no caso de Cl é igual a 1,1401, Cd é igual a 0,0282, Cm é igual a 0,0923 e 

Efmáx é igual a 151,362. 

Objetivando utilizar melhor a região de trabalho da RNA (entre -1 e 1), decidiu-

se modificar o eixo da abscissa do perfil, que naturalmente possui valores entre 0 e 1, 

para que o mesmo ocupasse o intervalo entre -1 e 1, isto foi realizado utilizando-se a 

Equação 4.1. 

2 1mx x= -                                                (4.1)                                            

Onde x são os valores referentes ao eixo da abscissa do perfil e xm é sua 

modificação que servirá de entrada da RNA. 

4.3. ARQUITETURAS DE RNA UTILIZADAS  

 Três tipos diferentes de arquiteturas de rede foram utilizados para o 

modelamento do perfil aerodinâmico analisados neste trabalho. Uma rede perceptron de 

múltiplas camadas, uma arquitetura modular e uma arquitetura hierarquizada. Em todas 

as arquiteturas, utilizaram-se cinco neurônios de entrada e dois neurônios de saída. O 

objetivo inicialmente dessa distribuição era obter um mapeamento entrada-saída que 

apresentasse o perfil a partir de suas constantes como mostrado na equação 4.2. 

 O objetivo é obter o perfil a partir de suas características, que conforme foi dito 

anteriormente, são o coeficiente de sustentação (Cl), arrasto (Cd) e momento (Cm) para 
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um ângulo de ataque igual a zero e a eficiência máxima (Efmáx), todos para um valor do 

número de Reynolds igual a 5x105. Desse modo, deseja-se obter uma função como a 

demonstrada na equação 4.2.  

   [ ]Cl,Cd,Cm,Efmáxperfil =                                   (4.2) 

        [ ] [ ]x,Cl,Cd,Cm,Ef á m xARQ ESP f=                         (4.3) 

 Na equação 4.3, as variáveis ARQ e ESP significam, respectivamente, 

arqueamento do perfil aerodinâmico e espessura do perfil aerodinâmico para cada ponto 

no eixo horizontal x. O arqueamento, que também é conhecido como curvatura média, 

tem seus dados coletados em todos os pontos correspondentes à posição no eixo 

horizontal. Já a espessura, é distância entre o extradorso e o intradorso analisada para 

cada posição no eixo horizontal. Mostra-se na figura 2.1, na seção 2.1 do capítulo 2, os 

parâmetros relacionados à geometria de um perfil aerodinâmico. 

 Durante o treinamento aplicou-se a técnica de validação cruzada na qual se 

verifica o valor do erro médio quadrático (EMQ) para o conjunto de treinamento e de 

validação, escolhendo-se os pesos sinápticos no menor valor de EMQ para o conjunto 

de validação, conforme apresentado no item 3.6. Para todos os casos utilizaram-se 2500 

épocas de treinamento, variando o número de neurônios ocultos entre 5 e 30. 

4.3.1. Rede Perceptron de Múltiplas Camadas 

 A partir dos dados obtidos pelo pré-processamento, realizou-se o treinamento de 

arquiteturas de rede perceptron de múltiplas camadas. Devido à complexidade do 

problema proposto (obtenção do perfil a partir de suas características), decidiu-se testar 

arquiteturas com uma (Figura 4.5) e duas camadas ocultas (Figura 4.6). Nos dois casos 

utilizam-se seis entradas (incluindo o bias) e duas saídas, nas camadas ocultas 

utilizaram-se funções sigmoides e na camada de saída uma função linear. O subíndice 

nor apresentado nas figuras refere-se aos valores normalizados conforme foi 

apresentado no item 4.2. 

 Para a arquitetura com apenas uma camada oculta, o número de neurônios 

ocultos nessa camada variou de 10 a 80. Já para a arquitetura com duas camadas ocultas 
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de neurônios, suas quantidades variaram de 5 a 60 neurônios ocultos para a primeira 

camada e para a segunda camada.  

 Para o treinamento da rede, utilizou-se o algoritmo de retropropagação (back-

propagation), seção 3.5.1.1 do capítulo 3, com base na regra do momento. Os valores 

escolhidos para a taxa de aprendizado e para a constante de momento foram de 0,1 e de 

0,7, respectivamente. Vale salientar ainda, que estes valores são constantes ao longo de 

todas as épocas de treinamento. 

 
Figura 4.5 – Rede Perceptron com uma camada de neurônios ocultos utilizada no trabalho 

 

Figura 4.6 – Rede Perceptron com duas camadas de neurônios ocultos utilizada no trabalho 
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Um diagrama esquemático demonstrando o modo de treinamento da RNA e o 

modelo obtido é mostrado na Figura 4.7. Nesta figura, TRE representa o número de 

perfis aerodinâmicos utilizados para o treinamento da RNA, TOD o número total de 

perfis utilizados, e o erro obtido entre resposta desejada e a resposta atual da RNA e w a 

matriz de pesos sinápticos da RNA. 

 
Figura 4.7 – (a) Método de treinamento da RNA. (b) Modelo obtido pelo teste da RNA. 

 Ainda na figura 4.7, X representa o vetor de entrada da RNA e Z o vetor de 

saída, que para o caso em estudo são representados nas equações 4.4 e 4.5. 

    [ ]nor nor nor norCl ,Cd ,Cm ,Efm, áxmX x=                            (4.4) 

              [ ]  Z ARQ ESP=                                                 (4.5) 

4.3.2. Redes Modulares 

 Como foi demonstrado no capítulo 3, uma das grandes vantagens da utilização 

de redes modulares no modelamento de qualquer comportamento físico se deve à sua 

estratégia, que consiste basicamente em “dividir para conquistar”, resumindo, o que 

uma rede modular faz é criar especialistas através de treinamentos diferenciados em 

cada módulo. Neste tipo de arquitetura, faz-se necessário o uso das redes de passagem, a 

qual adiciona os pesos a cada módulo, responsabilizando-os em maior ou menor grau 
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pelo resultado geral da rede. Mostra-se na figura 4.8 o comportamento da rede modular 

aplicada a um caso geral. (HAYKIN, 2001). 

 
Figura 4.8 – Rede Modular utilizada no trabalho 

 É importante dizer que cada módulo utilizado nas arquiteturas propostas neste 

trabalho representa uma rede perceptron de múltiplas camadas com a mesma arquitetura 

apresentada no item 4.3.1. Para a realização do treinamento da rede, foram utilizados 

três tipos de arquiteturas modulares diferentes: com dois módulos, três módulos e quatro 

módulos. A seguir será detalhada cada arquitetura separadamente. 

 A divisão em módulos possuiu como objetivo dividir o problema, fazendo com 

que os módulos se tornassem especialistas em cada região do perfil, por exemplo, para 

uma rede modular com dois módulos, o primeiro módulo se tornaria especializado em 

apresentar a geometria do bordo de ataque do perfil enquanto o segundo, especializado 

no bordo de fuga do perfil. 

 Para a RNA com dois módulos, foi realizado o treinamento para uma camada de 

neurônios ocultos, variando de 5 a 60 neurônios ocultos nos dois módulos e para duas 

camadas de neurônios ocultos. Conforme foi dito anteriormente, a rede com dois 

módulos foi construída com um módulo especializado no bordo de ataque do perfil 

aerodinâmico e o outro módulo especializado no bordo de fuga do perfil. Esta 

especialização foi definida na divisão do conjunto de treinamento em dois subconjuntos, 

como se observa na Figura 4.9. Nesta figura ATAQUE representa o subconjunto de 
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treinamento relacionado aos dados que estão na região do bordo de ataque e FUGA 

representa o subconjunto na qual os dados estão na região do bordo de fuga. 

 
Figura 4.9 - Diagrama de fluxo que demonstra o treinamento da rede neural de dois módulos 

 O critério utilizado na divisão dos subconjuntos ATAQUE e FUGA se apoiou 

no valor das coordenadas dos perfis aerodinâmicos no eixo das abscissas (x) 

modificado, na qual se obteve o subconjunto ATAQUE a partir dos dados do conjunto 

de treinamento que possuíssem o valor de xm inferior a 0,25 (-1 a 0,25) e os dados que 

possuíssem valor superior a -0,25 (-0,25 a 1) fariam parte do subconjunto FUGA. 

 Para a RNA com três módulos, foi realizado o treinamento para uma camada de 

neurônios ocultos, variando de 5 a 60 neurônios ocultos nos três módulos. A rede foi 

construída com um módulo especializado no bordo de ataque do perfil aerodinâmico, o 

segundo módulo especializado na região central do perfil e o terceiro módulo 

especializado no bordo de fuga do perfil. Esta especialização foi definida na divisão do 

conjunto de treinamento em três subconjuntos, como se observa na Figura 4.10. Nesta 

figura ATAQUE representa o subconjunto de treinamento relacionado aos dados que 

estão na região do bordo de ataque, CENTRO representa o subconjunto na qual os 

dados estão na região central do perfil e FUGA representa o subconjunto na qual os 

dados estão na região do bordo de fuga. 
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Figura 4.10 - Diagrama de fluxo que demonstra o treinamento da rede neural de três módulos 

Assim como na arquitetura com dois módulos, o critério utilizado na divisão dos 

subconjuntos ATAQUE, CENTRO e FUGA levou em consideração o valor de x 

modificado, na qual se obteve o subconjunto ATAQUE a partir dos dados do conjunto 

de treinamento que possuíssem o valor de xm inferior a 0 (-1 a 0), os dados que 

possuíssem valor superior a 0 (0 a 1) fariam parte do subconjunto FUGA e os dados que 

possuíssem valor entre -0,5 e 0,5, fariam parte do subconjunto CENTRO. 

Para a última arquitetura analisada neste trabalho, a RNA com quatro módulos, 

foi realizado o treinamento para uma camada de neurônios ocultos, variando de 5 a 60 

neurônios ocultos para os quatro módulos. A rede foi construída com um módulo 

especializado no bordo de ataque do perfil aerodinâmico, o segundo e terceiro módulos 

especializados na região central do perfil e o quarto módulo especializado no bordo de 

fuga do perfil. Esta especialização foi definida na divisão do conjunto de treinamento 

em quatro subconjuntos, como se observa na Figura 4.11. Nesta figura, ATAQUE 

representa o subconjunto de treinamento relacionado aos dados que estão na região do 

bordo de ataque, C1 e C2 representam os subconjuntos em que os dados estão na região 

central do perfil e FUGA representa o subconjunto na qual os dados estão na região do 

bordo de fuga. 
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Seguindo o mesmo critério utilizado nas arquiteturas anteriores, a divisão dos 

subconjuntos ATAQUE, C1, C2 e FUGA levou em consideração o valor de x 

modificado, na qual se obteve o subconjunto ATAQUE a partir dos dados do conjunto 

de treinamento que possuíssem o valor de xm inferior a -0,4 (-1 a -0,4), os dados que 

possuíssem valor superior a 0,39 (0,39 a 1) fariam parte do subconjunto FUGA, os 

dados que possuíssem valor entre -0,65 e 0,13 fariam parte do subconjunto C1 e os 

dados que possuíssem valor entre -0,13 e 0,65 fariam parte do subconjunto C2. 

 

 
Figura 4.11 - Diagrama de fluxo que demonstra o treinamento da rede neural de quatro módulos 

Além da divisão do conjunto de treinamento, utilizaram-se na rede de passagem 

as equações dos g, como será visto. A utilização destas equações determina a 

responsabilidade que cada módulo possuirá na arquitetura, dependendo da região do 

perfil analisada (FREIRE JÚNIOR, 2005). 

Para a simplificação das equações da rede de passagem, Freire Júnior (2005) 

elaborou uma regra para que pudesse ser aplicada a arquitetura da rede um número K de 
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módulos, criando-se assim, uma equação geral para o caso de K módulos, então a 

Equação 4.6 pode ser utilizada. 

m m( ) ( )

1

1 1k k k k

k
k B A x D A x

C
g

e e
+ × + ×= -

+ +                   (4.6) 

 Na Equação 4.6, BK e DK são constantes de posicionamento, AK é o parâmetro de 

inclinação da curva, CK é a constante para a anulação ou não do segundo termo da 

equação geral e gK, que representa o ganho da rede de passagem de um total de K 

módulos. 

 Apresentam-se na tabela 4.2 os valores de g utilizados para A, B, C e D de cada 

arquitetura modular utilizada. 

Tabela 4.2 – Demonstração das constantes da equação geral da rede de passagem para cada módulo 

4 Módulos A B C D 

g1 -23,03 12 0 0 

g2 -23,03 0 1 12 

g3 23,03 0 1 12 

g4 23,03 12 0 0 

3 Módulos A B C D 

g1 -14,3 3,5 0 0 

g2 14,3 -3,5 1 3,5 

g3 14,3 3,5 0 0 

2 Módulos A B C D 

g1 14,3 0 0 0 

g2 -14,3 0 0 0 
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Com o intuito de melhor exemplificar o problema, são traçadas as curvas das 

redes de passagem (g) em função de xm, como se observa nas figuras 4.12, 4.13 e 4.14.  

 
Figura 4.12 – Curvas dos ganhos das redes de passagem para a rede com dois módulos 

 Através da figura 4.12, percebe-se que se xm for negativo g1 possuirá um valor 

superior ao valor de g2 e, consequentemente, o módulo 1 (representando o bordo de 

ataque) irá possuir maior responsabilidade para obter um resultado de precisão nesta 

região do que o módulo 2 (representando o bordo de fuga). Se xm for positivo, o 

contrário irá ocorrer. As figuras 4.13 e 4.14 demonstram o ganho da rede de passagem 

para as RNAs com três e quatro módulos. 

 
Figura 4.13 – Curvas dos ganhos das redes de passagem para a rede com três módulos 
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Figura 4.14 – Curvas dos ganhos das redes de passagem para a rede com quatro módulos 

Percebe-se nas curvas que um ou no máximo dois módulos atuam de modo 

decisivo em cada região a ser analisada enquanto que os outros não influenciam de 

modo expressivo nos resultados, assim, demonstra-se que cada rede é responsabilizada 

pela obtenção de resultados somente em determinada região, enquanto que as outras 

redes não influenciam na decisão obtida. 

4.3.3. Redes modulares com mistura hierárquica de especialistas 

Como mostrado no capítulo 3, o modelo de mistura hierárquica de especialistas 

(MHE) é uma extensão natural da arquitetura de redes modulares. Neste tipo de 

arquitetura, também se faz necessário o uso das redes de passagem, assim como nas 

redes modulares. O modelo hierárquico se diferencia da rede modular na medida em que 

o espaço de entrada é dividido em conjuntos aninhados de subespaços, com a 

informação sendo combinada e redistribuída entre os especialistas sob o controle de 

várias redes de passagem arranjadas em uma forma hierárquica. Mostra-se na figura 

4.15 o comportamento da rede modular com mistura hierárquica de especialistas 

aplicada ao caso utilizado neste trabalho. 
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Figura 4.15 – Redes modulares com mistura hierárquica de especialistas 

Segundo se verifica nesta figura, agora além de existirem módulos 

especializados em relação à posição do perfil (se no bordo de ataque ou no bordo de 

fuga), a divisão também representa o comportamento de eficiência máxima (Efmáx) 

esperado. Tendo-se, desse modo, duas redes modulares, uma delas para um baixo valor 

de eficiência máxima (Efmáx < 80) e outra para valores altos de eficiência máxima 

(Efmáx > 50). 

Para tanto, o valor de eficiência foi normalizado (Efmáxmod) entre -1 e 1 (de 

acordo com a equação 4.7) e se utilizou, para a primeira rede modular, um conjunto de 

treinamento com valores inferiores a 0,25 e para o segundo conjunto de treinamento, 

valores superiores a -0,25. Os valores de Efmáx variam entre 20,3 e 151,9. 

mod 0,015 9( 1,30)2Efmáx f xE má= -×                            (4.7)                                            

Nesta arquitetura, as redes de passagem utilizaram novamente a equação 4.6, 

porém, devido a se utilizar somente para este caso duas subdivisões, a equação de 

conexão entre as redes modulares (rede de passagem H da figura 4.15) é demonstrada 
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de modo simplificado nas equações 4.8 e 4.9 e os valores de A e B são 63,5 e -63,5, 

respectivamente. 

_ mod1 ( )

1

1 máxA Ef
h

e
×=

+                              (4.8) 

_ mod2 ( )

1

1 máxB Ef
h

e
×=

+                               (4.9) 

Devido ao nível de complexidade das arquiteturas superiores a dois níveis, 

foram utilizadas apenas duas hierarquias para a modelagem do problema. 

O parâmetro efmáx_mod, apresentado na equação 4.7, 4.8 e 4.9, foi escolhido com 

a função de selecionar o quanto de responsabilidade possui cada grupo de dois módulos 

da hierarquia de nível inferior na arquitetura. 

São mostradas na figura 4.16 as curvas dos h em função da eficiência máxima 

normalizada, com objetivo de melhor exemplificar o problema. 

 
Figura 4.16 – Curvas dos ganhos das redes de passagem para a rede com estrutura hierárquica 

 Assim, o vetor de saída final Z, mostrado na figura 4.15, é calculado de acordo 

com a equação 4.10, quando a arquitetura da rede tem a estrutura de mistura hierárquica 

de especialistas. 

1 1

H k

i i j

j i

Z Z g h
= =

æ ö
= ×ç ÷

è ø
å å                                           (4.10) 
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 Depois de demonstrado todo o método utilizado para o treinamento da rede e 

para o uso da mesma (desenvolvimento da função), é ilustrado na Figura 4.17 a 

metodologia de forma simplificada, de modo a facilitar o entendimento. 

 Ao lado esquerdo na Figura 4.17, é mostrado a tabela dos coeficientes 

aerodinâmicos variando com o ângulo de ataque para o perfil NACA 0012 (para número 

de Reynolds igual a 500000). Foram coletados, para um total de 300 perfis, os dados de 

Cl, Cd e Cm para ângulo de ataque igual a zero e o valor de eficiência máxima, esse 

independente de α. Além dos coeficientes, são coletadas as coordenadas para o eixo 

horizontal (x) de cada perfil. Esses dados foram utilizados como entrada para a RNA. O 

resultado obtido, a saída da rede (valores de Arqueamento e Espessura), se possuir valor 

de Erro Médio Quadrático (EMQ) elevado, é feita a mudança de arquitetura da rede, 

atualizando dessa forma, o valor dos pesos sinápticos. Quando essa atualização resultar 

em um valor de EMQ baixo, esses pesos sinápticos são selecionados para a 

implementação da função, que objetiva o desenvolvimento de perfis aerodinâmicos. 

 
Figura 4.17 – Representação do treinamento da rede neural artificial 

 Para a função, são utilizadas como entrada da rede apenas os coeficientes 

aerodinâmicos e, se obtém como saída, o perfil aerodinâmico desejado. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos a partir do treinamento das 

arquiteturas de Rede Neural Artificial. Dividiu-se este capítulo em duas partes: Análise 

das arquiteturas modulares e análise das arquiteturas de rede hierárquicas, sendo feita 

uma comparação entre os melhores resultados obtidos. Em cada etapa será realizada 

uma discussão acerca desses resultados. 

5.1. ANÁLISE DAS ARQUITETURAS PERCEPTRON E 

MODULARES 

 Para realização do treinamento do conjunto de dados (perfis) coletados, foram 

utilizados, primeiramente, diferentes tipos de arquiteturas de rede, do tipo perceptron e 

modular, como mostrado no capítulo 4. Todas as arquiteturas treinadas e analisadas 

possuem cinco neurônios de entrada e dois de saída e foi aplicada a técnica de validação 

cruzada, na qual se verifica o valor do erro médio quadrático (EMQ) para o conjunto de 

treinamento e de validação, escolhendo-se os pesos sinápticos no menor valor de EMQ 

para o conjunto de validação. 

 As arquiteturas de rede perceptron e modulares são mostradas na tabela 5.1, 

também a média dos valores de EMQ para os conjuntos de validação e para o conjunto 

de treinamento, totalizando 300 perfis aerodinâmicos. 

Tabela 5.1 – Arquiteturas Perceptron e Modulares e seus valores de EMQ 

Arquitetura Camadas ocultas 
EMQ 

(Treinamento) 
EMQ 

(Validação) 

Rede Perceptron 1 19.36E-05 14.648E-05 

Rede Perceptron 2 43.642E-05 113.7E-05 

2 Módulos 1 13.540E-05 5.6700E-05 

2 Módulos 2 9.944E-05 7.098E-05 

3 Módulos 1 12.526E-05 7.6050E-05 

3 Módulos 2 13.239E-05 9.723E-05 

4 Módulos 1 22.48E-05 62.94E-05 

4 Módulos 2 22.27E-05 10.98E-05 
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Outra forma de se analisar os resultados da tabela 5.1 é através da figura 5.1, na 

qual se percebe que o aumento no número de módulos diminui o EMQ até o caso 

contendo quatro módulos. 

 
Figura 5.1 – EMQ X Arquiteturas de rede: comparação entre número de camadas ocultas 

O EMQ individual para cada perfil aerodinâmico, pode ser visto nas figuras 5.2 

a 5.7, que têm no eixo vertical os valores de EMQ e no eixo horizontal os números 

correspondentes ao perfil analisado. Vale salientar que os trinta últimos perfis 

aerodinâmicos analisados (270 – 300) pertencem ao grupo de teste, ou seja, não foram 

utilizados na validação cruzada.  

Pelos resultados apresentados nas figuras 5.2 a 5.7, percebe-se que a variação do 

EMQ apresentou um mesmo padrão de comportamento para cada perfil analisado, com 

exceção às arquiteturas Perceptron com duas camadas ocultas e Modular com quatro 

módulos (Figura 5.3 e Figura 5.7), que não apresentou resultados satisfatórios 

independente do perfil analisado. 
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Figura 5.2 – EMQ vs. Perfis – rede perceptron com uma camada de neurônios ocultos. 

 

Figura 5.3 – EMQ vs. Perfis – rede perceptron com duas camadas de neurônios ocultos. 
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Figura 5.4 – EMQ vs. Perfis – rede modular de dois módulos com uma camada de neurônios 

ocultos. 

  

 
Figura 5.5 – EMQ vs. Perfis – rede modular de dois módulos com duas camadas de neurônios 

ocultos. 
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Figura 5.6 – EMQ vs. Perfis – rede modular de três módulos com uma camada de neurônios 

ocultos. 

 
Figura 5.7 – EMQ vs. Perfis – rede modular de quatro módulos com uma camada de neurônios 

ocultos. 

Considerando agora, de modo mais específico, as arquiteturas que apresentaram 

erros muito pequenos para o maior número possível de perfis avaliados, desenvolveu-se 

a tabela 5.2 que apresenta o número de perfis em que o EMQ foi inferior a 10-4 e 10-5 

para cada arquitetura testada. Por estes resultados, percebe-se que a arquitetura com dois 

módulos e duas camadas ocultas apresenta o maior número de perfis modelados com 
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um erro pequeno, na qual se obtiveram 197 perfis com um EMQ inferior a 10-4 e 18 

perfis com um EMQ inferior a 10-5. 

Outro ponto importante a ser notado é que somente arquiteturas com dois ou três 

módulos possuíram resultados satisfatórios e que o uso de mais de três módulos se torna 

desnecessário para esta análise. 

Tabela 5.2 – Quantidade de valores de EMQ para cada arquitetura  

Arquitetura Camadas ocultas 
EMQ 

< E-04 < E-05 

Rede Perceptron 1 197 12 

Rede Perceptron 2 0 0 

2 Módulos 1 164 15 

2 Módulos 2 197 18 

3 Módulos 1 193 18 

3 Módulos 2 197 5 

4 Módulos 1 17 0 

4 Módulos 2 0 0 
 

5.1.1. Avaliação do Conjunto de Teste para a arquitetura de rede com dois 

módulos e duas camadas de neurônios ocultos 

Conforme os resultados apresentados no item anterior, a arquitetura modular que 

obteve um melhor resultado foi a que possui dois módulos e duas camadas de neurônios 

ocultos, no qual a quantidade de neurônios para a primeira camada foi de 30 e para a 

segunda camada foi de 13, para ambos os módulos. 

Como já explicado na revisão bibliográfica, na seção 3.6 (Generalização), é 

necessário fazer uma divisão do conjunto total de dados em um conjunto de treinamento 

e um conjunto de validação. Além dessa divisão inicial, poderá ser necessária a criação 

de outro conjunto de dados, o conjunto de teste. 

 O conjunto de teste que representa um conjunto totalmente novo a ser 

apresentado à rede para avaliação de desempenho contém trinta valores, como mostrado 

na seção 4.2. Para a realização da análise desse conjunto de dados, será realizada uma 

comparação entre quatro perfis aerodinâmicos, pertencentes ao conjunto de teste, que 

possuem os menores valores de Erro Médio Quadrático. 
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Os perfis originais comparados aos perfis obtidos pertencentes ao conjunto de 

teste são: NACA 0006 (Figura 5.8), NACA 63209 (Figura 5.9), HQ 0-7 (Figura 5.10) e 

RAF 31 (Figura 5.11). 

 
Figura 5.8 – NACA 0006 - Perfil original X Perfil obtido pela arquitetura modular 

 

Figura 5.9 – NACA 63209 - Perfil original X Perfil obtido pela arquitetura modular 
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Figura 5.10 – HQ 0-7 - Perfil original X Perfil obtido pela arquitetura modular 

 

Figura 5.11 – RAF 31 - Perfil original X Perfil obtido pela arquitetura modular 

É notado nas figuras 5.8 a 5.11 resultados satisfatórios para os perfis que 

pertencem ao conjunto de teste, quando comparados às dimensões originais dos perfis, 

comprovando a eficiência dos algoritmos de aprendizagem que foram utilizados no 

trabalho. 
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5.1.2. Comparação entre os resultados obtidos pela rede modular e os 

resultados obtidos pelo XFoil 

Considerando as regiões que apresentaram resultados com menores valores de 

EMQ nos gráficos das figuras 5.8 a 5.11 (região com valor de Cl entre 0 e 0,25, com 

valor de Cd entre 0,007 e 0,02, com valor de Cm entre -0,05 e 0,01 e com valor de 

Efmáx entre 40 e 70), desenvolveu-se quatro perfis através da RNA representados 

PRNA-1, PRNA-2, PRNA-3 e PRNA-4. 

 A partir das dimensões dos perfis criados, importou-se sua geometria para o 

XFoil e gerou-se os valores dos coeficientes aerodinâmicos. Mostram-se na tabela 5.3 

as imagens dos perfis e a comparação entre os parâmetros analisados. 

 A tabela 5.3 exibe dois modelos para apresentação dos dados, os modelos RNA 

e XFoil. No modelo RNA são apresentadas as características aerodinâmicas que foram 

utilizadas como entradas da função de desenvolvimento de perfis, desenvolvida neste 

trabalho. No modelo XFoil são apresentadas as características geradas pela simulação 

do software após a importação dos perfis aerodinâmicos desenvolvidos pela rede neural. 

Dessa forma, pode-se realizar uma comparação entre as características de ambos os 

modelos. 

Tabela 5.3 – Comparação entre dados obtidos pela RNA modular e dados obtidos pelo XFoil 

 

É possível observar na tabela 5.3 a proximidade entre os valores obtidos pelos 

perfis desenvolvidos (PRNA) e os valores obtidos pelo software. As maiores diferenças 

entre os dados, em percentual, se encontram nos valores de eficiência máxima para o 

perfil PRNA-4 (20%), nos valores do coeficiente de arrasto para ângulo de ataque igual 

à zero do perfil PRNA-3 (15%) e no perfil PRNA-2 (10,5%), nos valores de coeficiente 
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de momento para ângulo de ataque igual à zero do perfil PRNA-3 (10%). O valor entre 

parênteses na linha de eficiência máxima do modelo XFoil representa o ângulo de 

ataque em que ocorre o valor de eficiência máxima. Lembrando que a eficiência 

máxima é independente do ângulo de ataque, ao contrário dos coeficientes de 

sustentação, arrasto e momento. 

Partindo destes resultados percebe-se a possibilidade de aplicação de uma RNA 

na análise de perfis, fazendo-se o oposto do que normalmente é alcançado por outros 

programas (por exemplo, o XFoil), ou seja, obter um perfil a partir de características 

aerodinâmicas almejadas. 

5.1.3. Exemplo de evolução de perfis aerodinâmicos com variação do 

Coeficiente de sustentação utilizando a rede modular 

Outro tipo de discussão que pode ser realizada é mostrar a evolução de um perfil 

aerodinâmico em relação ao seu coeficiente de sustentação utilizando o algoritmo 

desenvolvido, apresentada na seção 4.3. Essa análise é realizada mantendo-se fixas as 

variáveis: coeficiente de arrasto (Cd) em 0,0067 e de momento (Cm) em -0,0842 para 

ângulo de ataque igual a zero e a eficiência máxima (Efmáx) em 99,096 e, variando-se 

somente o coeficiente de sustentação para um ângulo de ataque igual a zero (Cl) num 

intervalo de 0 à 0,5. 

É mostrado na figura 5.12 o desenvolvimento de perfis aerodinâmicos (Perfil 1-5 

e Selig 3002) com a variação do parâmetro Cl e fixando-se os demais parâmetros. 

 

Figura 5.12 – Evolução de perfil aerodinâmico com aumento de Cl utilizando rede modular 
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Conclui-se, a partir da figura 5.12, que a elevação no valor do coeficiente de 

sustentação para ângulo de ataque igual a zero provoca um aumento na concavidade do 

perfil, como pode ser visto pela curva tracejada, representada pelo arqueamento. Esse 

exemplo reforça o fenômeno da sustentação, apresentado pelo princípio de Bernoulli 

(Equação 2.7), como observado na seção 2.3.1. 

5.2. ANÁLISE DAS ARQUITETURAS HIERÁRQUICAS 

Com o intuito de tentar obter um resultado melhor do que o obtido pelas redes 

modulares apresentadas anteriormente, desenvolveu-se as arquiteturas hierárquicas que 

além de considerar o bordo de perfil (de ataque ou fuga), também considera a sua 

eficiência máxima na criação de módulos especialistas. 

Na tabela 5.4, apresentam-se os melhores resultados obtidos para as duas 

arquiteturas hierárquicas testadas (com uma e duas camadas ocultas). Por estes 

resultados, percebe-se uma proximidade entre os valores, já que o EMQ apresentado 

nos dados de treinamento possui uma diferença percentual de menos de 5%. 

Tabela 5.4 – Arquiteturas hierárquicas e seus valores de EMQ 

Arquitetura 
(Módulos) 

Camadas 
ocultas 

EMQ 
(Treinamento) 

EMQ 
(Validação) 

2 módulos 1 10.217E-05 5.7800E-05 

2 módulos 2 9.7290E-05 12.205E-05 
 

 Analisando o EMQ de cada perfil individual através das figuras 5.13 e 5.14, 

percebe-se a presença de uma maior quantidade de picos acima de 0,001 na arquitetura 

com duas camadas ocultas, percebe-se também que para este caso, para o conjunto de 

teste (perfis entre 270 e 300), que é um conjunto de perfis que não foi utilizado nem 

para treinar, nem para validar a RNA, a rede hierárquica com dois módulos e duas 

camadas ocultas (Figura 5.14) apresentou resultados insatisfatórios, não possuindo 

capacidade de generalização. 
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Figura 5.13 – EMQ vs. Perfis – Modelo hierárquico com dois módulos e uma camada de neurônios 

ocultos. 

 

Figura 5.14 – EMQ vs. Perfis – Modelo hierárquico com dois módulos e duas camadas de neurônios 

ocultos. 

Considerando qual arquitetura irá apresentar um maior número de perfis com 

baixos valores de EMQ, desenvolveu-se a tabela 5.5 que apresenta o número de perfis 

em que o EMQ foi inferior a 10-4 e 10-5 para cada arquitetura testada. Por esta tabela, 

percebe-se novamente que a arquitetura hierárquica com dois módulos e uma camada 

oculta possui resultados melhores do que a que possui duas camadas, onde o EMQ foi 
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inferior a 10-4 para 210 perfis enquanto que a de duas camadas possuiu somente 115 

perfis com valores de EMQ inferiores a este. 

Tabela 5.5 – Quantidade de valores de EMQ para cada arquitetura  

Arquitetura 
Camadas 
ocultas 

EMQ 

< E-04 < E-05 

Hierárquica 1 210 21 

Hierárquica 2 115 1 
 

Comparando estes resultados com os obtidos para a rede modular mostrada 

anteriormente, percebe-se que a arquitetura hierárquica aqui apresentada demonstrou 

resultados melhores, já que a arquitetura modular que apresentou melhores resultados 

(dois módulos e duas camadas) só conseguiu EMQ inferiores a 10-4 para 197 e 

inferiores a 10-5 para 18 perfis aerodinâmicos analisados. 

5.2.1. Avaliação do Conjunto de Teste para a arquitetura de rede com duas 

hierarquias e uma camada de neurônios ocultos 

 Conforme foi verificado anteriormente, a arquitetura hierárquica que obteve 

melhor resultado foi a arquitetura de rede com dois níveis de hierarquia e que possui 

apenas uma camada de neurônios ocultos.  

 Para esta arquitetura fez-se uma análise dos seus resultados em relação aos perfis 

do conjunto de teste (que não foi utilizado nem para o treinamento, nem para a 

validação da rede). Alguns dos perfis apresentados pelo conjunto de teste são 

apresentados nas figuras 5.15 a 5.18, sendo estes o perfil NACA 0006, DF 101, HQ 0-7 

e RAF 31. 
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Figura 5.15 – NACA 0006 - Perfil original X Perfil obtido pela arquitetura hierárquica 

 
Figura 5.16 – DF 101 - Perfil original X Perfil obtido pela arquitetura hierárquica 



90 

 

 

Figura 5.17 – HQ 0-7 - Perfil original X Perfil obtido pela arquitetura hierárquica 

 
Figura 5.18 – RAF 31 - Perfil original X Perfil obtido pela arquitetura hierárquica 

 Resultados satisfatórios são notados nas figuras 5.15 a 5.18 para os perfis que 

pertencem ao conjunto de teste, quando comparados aos perfis originais, demonstrando 

a capacidade de generalização da arquitetura hierárquica com dois módulos e uma 

camada oculta. 
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5.2.2. Comparação entre os resultados obtidos pela rede hierárquica e os 

resultados obtidos pelo XFoil 

 Considerando as regiões que apresentaram resultados com menores valores de 

EMQ (região com valor de Cl entre 0 e 0,25, com valor de Cd entre 0,007 e 0,02, com 

valor de Cm entre -0,05 e 0,01 e com valor de Efmáx entre 40 e 70 nos gráficos das 

Figuras 5.13 e 5.14), desenvolveram-se quatro perfis através da RNA representados 

RNA-1, RNA-2, RNA-3 e RNA-4. 

 A partir das dimensões dos perfis desenvolvidos, importou-se sua geometria para 

o XFoil e gerou-se os valores dos coeficientes aerodinâmicos. Mostram-se na tabela 5.6 

as imagens dos perfis e a comparação entre os parâmetros analisados. Essa tabela 

apresenta configuração semelhante à tabela 5.3. 

Tabela 5.6 – Comparação entre dados obtidos pela RNA hierárquica e dados obtidos pelo XFoil 

 

É possível observar na tabela 5.6 a proximidade entre os valores obtidos pelos 

perfis desenvolvidos (RNA) e os valores obtidos pelo software. As maiores diferenças 

entre os dados, em percentual, se encontram nos valores de eficiência máxima para o 

para o perfil RNA-4 (8%), nos valores do coeficiente de arrasto para ângulo de ataque 

igual à zero do perfil RNA-3 (11,7%), nos valores de coeficiente de sustentação para 

ângulo de ataque igual à zero do perfil RNA-2 (16%).  

A partir destes resultados percebe-se a possibilidade de aplicação de uma RNA 

hierárquica na análise de perfis, fazendo-se o inverso do que normalmente é obtido por 

outros programas, ou seja, obter um perfil a partir de características aerodinâmicas 

desejadas. 
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5.2.3. Exemplo de evolução de perfis aerodinâmicos com variação do 

Coeficiente de sustentação utilizando a rede hierárquica 

 Outra discussão que pode ser realizada é mostrar a evolução de um perfil 

aerodinâmico em relação ao seu coeficiente de sustentação utilizando o algoritmo 

desenvolvido neste trabalho, apresentada na seção 4.3. Essa análise é feita mantendo-se 

fixas as entradas coeficiente de arrasto (Cd) em 0,0057 e de momento (Cm) em -0,0508 

para ângulo de ataque igual a zero e a eficiência máxima (Efmáx) em 89 e, variando-se 

somente o coeficiente de sustentação para um ângulo de ataque igual a zero (Cl) num 

intervalo de 0 à 0,27. 

 É mostrado na figura 5.19 o desenvolvimento dos perfis aerodinâmicos (Perfil 1-

7 e NACA 2410) com a variação do parâmetro Cl e fixando-se os demais parâmetros. 

 

Figura 5.19 – Evolução de perfil aerodinâmico com aumento de Cl utilizando rede hierárquica 

 Pode-se concluir a partir da figura 5.19, que o aumento do coeficiente de 

sustentação para ângulo de ataque igual a zero provoca uma elevação na concavidade do 

perfil, como pode ser visto pela curva tracejada, representada pelo arqueamento. 
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6. CONCLUSÕES 

 Os resultados encontrados permitem tirar as seguintes conclusões: 

Os algoritmos de aprendizagem utilizados neste trabalho foram capazes de 

desenvolver perfis aerodinâmicos, obtendo resultados satisfatórios quando comparados 

aos perfis originais. Esse fato foi comprovado pela análise dos dados obtidos pelos 

conjuntos de teste das RNAS; 

As arquiteturas de rede que obtiveram os menores valores de Erro Médio 

Quadrático, ou seja, melhores resultados foram a rede hierárquica com duas hierarquias 

e uma camada de neurônios ocultos e a rede modular com dois módulos e duas camadas 

de neurônios ocultos, sendo a primeira arquitetura, a que possui resultados mais 

satisfatórios. Esse resultado foi encontrado ao ser feita a análise da quantidade de 

valores de EMQ abaixo de 10-4 e 10-5. A arquitetura hierárquica obteve 21 valores 

abaixo de 10-5 e 210 valores abaixo de 10-4. 

Comparando os perfis obtidos que pertencem ao conjunto de teste (dados que 

não foram utilizados durante o treinamento da RNA) da rede com dois módulos e duas 

camadas ocultas com os perfis originais, percebe-se a semelhança das dimensões dos 

exemplos analisados: NACA 0006 e HQ 0-7. 

Analisando as regiões dos gráficos com menores valores de EMQ das figuras 

5.2 a 5.7 e 5.13 e 5.14, foram desenvolvidos perfis aerodinâmicos com características 

baseadas nessas regiões e importadas as geometrias dos mesmos para o software XFoil, 

onde foram gerados novos coeficientes aerodinâmicos e comparados com os 

coeficientes inseridos na rede. Foram obtidos resultados semelhantes entre ambos os 

dados, como pode ser visto nas Tabelas 5.4 e 5.6. 

Foi mostrada a evolução de um perfil aerodinâmico fixando-se os coeficientes de 

arrasto e de momento, a eficiência máxima e somente variando o coeficiente de 

sustentação. Notou-se um aumento da concavidade da curva de arqueamento do perfil 

ao elevar-se o coeficiente de sustentação, reforçando o fenômeno da sustentação, 

apresentado pelo princípio de Bernoulli. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS 

FUTUROS 

 Uma sugestão primária para uma proposta de continuação deste trabalho seria o 

aumento do conjunto de dados, tanto de treinamento, como o de validação. Neste 

trabalho, o conjunto total de dados possui 300 perfis aerodinâmicos. 

 Outro ponto que pode ser adicionado na análise dos perfis aerodinâmicos seria a 

realização da coleta dos dados dos perfis aerodinâmicos utilizando softwares de análise 

de escoamentos, como o ANSYS CFX. Onde poderiam ser obtidos resultados mais 

precisos para os valores dos coeficientes e características aerodinâmicas. E para a 

obtenção de resultados com um nível superior de precisão, análise em escoamento 

realizada em túnel de vento também é sugerida. 

 Devido às limitações, foram desenvolvidos perfis apenas com número de 

Reynolds no valor de 500000. Outra sugestão para trabalhos futuros é desenvolver redes 

neurais utilizando como entrada o número de Reynolds, ou seja, realizar uma variação 

desse parâmetro. 
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