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ABSTRACT

In bioprocesses the complexity varies according to the morphological chan-
ges of cells, the rheological characteristics of the fermentation broth and numerous 
other interfering factors. This requires raising the level of detail of the mathematical 
model, implying the inclusion of equations for the description of metabolic pathways, 
of intracellular reactions and various abiotic variables, requiring deeper knowledge 
of the microbial system, often unavailable. In the first part of this review, the mathe-
matical modeling subject was contextualized within the industrial production pro-
cess, invoking the strategic relevance of bioethanol production, when the basic fun-
damentals and classification of mathematical models in the context of fermentation 
processes were discussed. In this second part, we describe mechanistic models 
and artificial neural networks. The methodologies of models nominated above are 
described, with the most important definitions, discussing about recurrent applica-
tions in the literature and outlining an application example. Moreover, the main ad-
vantages and drawback of each technique are discussed. About RNA, we discuss 
the foundations of neural models too, training methods for MLP and RBF networks 
and architectures most often used in chemical engineering are shown. The third part 
of this work will focus on cybernetic and hybrid modeling.

Keywords: Bioprocess Modeling, Mecanicist Model, Artificial Neural Ne-
tworks; Artificial Intelligence; Intelligent Model

RESUMO

A complexidade dos bioprocessos varia de acordo com as modificações mor-
fológicas das células, as características reológicas do caldo de fermentação e nu-
merosos outros interferentes. Isso requer um aumento no nível de detalhamento 
do modelo matemático implicando na inclusão de equações para a descrição dos 
caminhos metabólicos, das reações intracelulares e diversas variáveis abióticas, 
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requerendo um conhecimento mais profundo do sistema microbiano, que geral-
mente não está disponível. Na primeira parte dessa revisão a modelagem mate-
mática foi contextualizada dentro do processo de produção industrial, invocando a 
relevância estratégica da produção de bioetanol, quando os fundamentos básicos 
e a classificação dos modelos matemáticos foram discutidos. Nessa segunda parte 
nós descrevemos modelos mecanísticos e redes neurais. Essas metodologias de 
construção de modelos são descritas, com suas definições mais importantes e a 
discussão sobre as recorrentes aplicações na literatura e seus exemplos de aplica-
ção. Além disso, as principais vantagens e desvantagens de cada técnica são dis-
cutidas. Para as RNA abordam-se também os fundamentos dos modelos neuronais 
e os métodos de treinamento para as redes MLP e RBF. Além disso, as redes de 
arquitetura mais utilizadas na engenharia química têm suas principais aplicações 
enunciadas. A terceira parte dessa revisão será focada em modelagem cibernética 
e híbrida.

Palavras-chave: Modelagem de bioprocessos, Modelo mecanicista, Redes 
neurais; Inteligência artificial; Modelo inteligente.

LISTA DE SÍMBOLOS

(a) Modelo fenomenológico (Daugulis, 1997)

- SÍMBOLOS

a Parâmetro para taxa específica de crescimento instantânea (adimensional)

b Parâmetro para taxa específica de crescimento instantânea (adimensional)

D Taxa de diluição para substrato (h-1)

De Taxa de diluição para etanol exógeno (h-1)

ƒµ Fator de inibição para taxa específica de crescimento dinâmica (adimensional)

Ki Parâmetro de inibição de substrato para taxa específica de crescimento (g L-1)

Ks Parâmetro de saturação de substrato para taxa específica de crescimento (g L-1)

Kmp Parâmetro de saturação de substrato para taxa de produção de etanol (g L-1)

P Concentração de etanol (g L-1)

Pe Concentração de etanol exógeno (g L-1)

Pma Limite de inibição de etanol para taxa específica de crescimento instantânea (g L-1)

Pmb Limite máximo de inibição de etanol para crescimento celular (g L-1)

Pme Limite máximo de inibição de etanol para produção de etanol (g L-1)
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(a) Modelo fenomenológico (Daugulis, 1997)

- SÍMBOLOS

Pob Limite de inibição de etanol para taxa específica de crescimento instantânea (g L-1)

Qp Taxa específica de produção de etanol (g g-1h-1)

Qpmax Taxa específica máxima de produção de etanol (g g-1h-1)

S Concentração de substrato (glicose) (g L-1)

Sf Concentração de substrato na linha de alimentação (glicose) (g L-1)

Si Limite inferior de inibição por substrato de taxa específica de crescimento (g L-1)

τ Tempo atual (h)

X Concentração de celular (g L-1)

W Média ponderada de 1ª ordem da taxa de mudança da concentração de etanol (g L-1h-1)

YP/S Coeficiente de rendimento para formação de etanol (g g-1)

Z Média ponderada de 2ª ordem da taxa de mudança da concentração de etanol (g L-1h-1)

- SÍMBOLOS GREGOS

α Expoente de inibição por etanol para a taxa de produção de etanol (adimensional)

β
Parâmetro histórico ponderado para a taxa de mudança de concentração de etanol. Indica a mag-
nitude do tempo LAG para o atraso do efeito de inibição (h-1)

1/β
Tempo no passado quando ocorre a mudança na concentração de etanol, a qual causa a mais 
significativa influência na performance da célula (h) no tempo atual “t” (h)

δ Parâmetro do fator de inibição da taxa de mudança da concentração de etanol (adimensional)

λ Parâmetro do fator de inibição da taxa de mudança da concentração de etanol (adimensional)

σ Variável de contagem para adição de etanol exógeno (adimensional)

τ Tempo histórico (h)

ψw Média ponderada da taxa de mudança da concentração de etanol anterior (h-1)

µ(S,P) Taxa de crescimento específica instantânea (h-1)

µ(S,P,Z) Taxa específica de crescimento dinâmica (h-1)

µmax Taxa de crescimento específica instantânea na concentração de etanol instantânea zero (h-1)
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(b) Rede Neuronal Artificial

- SÍMBOLOS

ak(x)
função de ativação gaussiana para a camada escondida de rede neuronal de funções de 

bases radiais

c centro da função de ativação gaussiana de rede neuronal de funções de bases radiais

ck

vetor de centros armazenados da função de ativação gaussiana de rede neuronal de funções 

de bases radiais

ckP

centro do vizinho mais próximo da função de ativação gaussiana de rede neuronal de funções 

de bases radiais

cik

elementos do vetor de centros armazenados da função de ativação gaussiana de rede neuro-

nal de funções de bases radiais

∇E gradiente para calcular a direção de busca

E erro global da rede neuronal

Ep erro para cada padrão de treinamento “p” apresentado à rede neuronal

ƒ(•) quando referida a um neurônio denota função de ativação ou função de transferência

ƒpj função de ativação gausiana

i número índice

j designação do j-ésimo neurônio de uma camada k+1

k designação da camada de unidades neuroniais anterior à camada k+1

K+1 designação da camada de unidades neuroniais seguinte

L número de neurônios na camada escondida nas redes neuronais de função de bases radiais

L camada de saída da rede neuronal

M unidades de soma lineares da camada de saída de rede neuronal de funções de bases radiais

nh número de neurônios na camada escondida

ni número de neurônios na camada de entrada

nk número de neurônios na camada “k”

nL número de neurônios na camada de saída

N dimensão do vetor de entradas nas redes neuronais de função de bases radiais
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(b) Rede Neuronal Artificial

- SÍMBOLOS

Np número total de padrões de treinamento

p padrão de treinamento

P número de vizinhos mais próximos ckp nas redes de bases radiais

s saída predita pela rede neuronal

s direção de busca para otimização ou saída da rede neuronal

sk direção de busca na iteração k

sk+1 direção de busca na iteração k+1

sp saída predita pela rede neuronal para o padrão de treinamento “p”

so direção inicial de busca para otimização

spi,k saída ou ativação de um neurônio “i” da camada k, para um padrão “p”

Spj,k+1 resposta do j-ésimo neurônio de acordo com a função de ativação oriunda da camada k+1

Spj,L

resposta do j-ésimo neurônio de acordo com a função de ativação oriunda da camada de 

saída

SpnL,L sinal de saída de um neurônio “L” na camada de saída

t saída alvo

tpl saída alvo de um neurônio “l” da camada de saída, para um padrão “p”

w forma vetorial das variáveis independentes de otimização (pesos e biases)

w0

forma vetorial das variáveis independentes de otimização nas condições iniciais (pesos e 

biases)

wk forma vetorial das variáveis independentes de otimização (pesos e biases) na iteração k

wk+1 forma vetorial das variáveis independentes de otimização (pesos e biases) na iteração k+1

wjik peso entre o neurônio “j” da camada “k+1” e o neurônio “i” da camada anterior

wkj

fator peso entre a saída da camada escondida e a camada de saída de rede neuronal de 

funções de bases radiais

x vetor de entradas nas redes neuronal de função de bases radiais

yj camada de saída de rede neuronal de funções de bases radiais
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(b) Rede Neuronal Artificial

- SÍMBOLOS

- SÍMBOLOS GREGOS

ε termo de momento

η taxa de aprendizagem

θj

limite interno de ativação do j-ésimo neurônio na camada de saída para redes de bases radiais 

(bias)

θj,k+1 limite interno de ativação do j-ésimo neurônio na camada k+1 (bias)

θj,L limite interno de ativação do j-ésimo neurônio na camada de saída (bias)

λj,k+1 nível de ativação do j-ésimo neurônio

λpj,k+1 nível de ativação do j-ésimo neurônio para um padrão de treinamento na camada k+1

λpj,L nível de ativação do j-ésimo neurônio para um padrão de treinamento na camada de saída

µji Centro da função de ativação gaussiana

ξ função degrau linear

σj fator escala para redes de bases radiais

σk fator escala para redes de bases radiais
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
AI Inteligência artificial (Artificial Intelligence)

ANN Artificial neural networks

Bias Limite interno de ativação de uma unidade neuronal

BP retropropagação (backpropagation)

CER velocidade de produção de gás carbônico

Entner-Doudorof Rota metabólica empregada por Zymomonas mobilis para fermentação alcoólica

Feedforward
Diz-se das RNA cuja alimentação de dados históricos seguem do início para o final para 

frente

GRNN Rede neuronal de regressão generalizada (general regression neural network)

MLP Perceptron muticamada (multilayer perceptron)

MLST Modelo de séries temporais lineares

PNN Rede neuronal probabilística (probabilistic neural network)

PSP Função potencial pós-sináptico

RBF Função de bases radiais (radial of bases function)

RMS Raiz da distância média dos quadrados

RNA Rede(s) neuronal(ais) artificial(ais) ou Rede neural artificial ≡ ANN

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de modelo avançado para monitoramento de biorreator, 
otimização e estratégia de controle é algumas vezes condicionado pela etapa de 
modelagem. Nesse contexto, os modelos para bioprocessos são freqüentemente 
simplificados em demasia, particularmente no que concerne à descrição de subsis-
temas de populações celulares (Oliveira, 2004).

Essa tendência de utilização de modelos mais simples em detrimento aos 
mais complexos está de acordo com a filosofia permanente no campo da mode-
lagem matemática, onde se busca sempre o modelo mais simplificado que possa 
representar convenientemente o processo, evitando a demanda de tempo em sua 
formulação e a exigência de esforço computacional excessivo (Boareto, 2005).

Não obstante, a busca da simplicidade ao modelar traz ambigüidade entre os 
conceitos do modelo eficiente e do modelo simples (Boareto, 2005). Deste modo, 
Oliveira (2004) constata que para alguns processos estacionários, modelos sim-
ples podem produzir resultados com acurácia suficiente, contudo, para processos 
operados em batelada alimentada - altamente dinâmicos, negligenciar a estrutura 
intracelular e a heterogeneidade celular resultará invariavelmente em insuficiente 
estimação ou capacidade de predição do modelo. Coelho (2001) também verificou 
a possibilidade de discrepâncias entre a predição do modelo e os dados expe-
rimentais, devido à grande complexidade e incerteza características dos biopro-
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cessos reais. Tal complexidade e incerteza são inerentes à descrição das taxas 
cinéticas, geralmente representadas por expressões semi-empíricas que procuram 
abarcar fenômenos de inibição por substrato e produtos, repressão catabólica e 
limitação por substrato.

Assim, o mais importante elemento na modelagem matemática de proces-
sos fermentativos é definir a estrutura do modelo, que implica em especificar sua 
complexidade e, deste modo, tem-se como regra que o modelo seja “tão simples 
quanto possível, mas não o mais simples” (Nielsen, 2003). Essa regra implica que 
os mecanismos básicos sejam sempre incluídos e que a estrutura do modelo seja 
determinada por seu objetivo.

Na segunda e terceira parte desta revisão bibliográfica serão abordados os 
modelos matemáticos mais comumente citados na literatura atinente a bioproces-
sos, ou seja, os fenomenológicos (mecanicista), as RNA, os cibernéticos e os hí-
bridos.

Nesta segunda parte, são descritos os modelos mecanicistas e as RNA. As 
metodologias de cada modelo acima nominado são descritas, apresentando as 
definições mais importantes, discorrendo sobre as aplicações conforme citado na 
literatura pertinente, bem como um exemplo de aplicação é mostrado. Ademais, 
as principais vantagens e limitações de cada técnica são discutidas. Para as RNA 
abordam-se também os fundamentos dos modelos neuronais, os métodos de trei-
namento para as redes MLP e RBF. As redes de arquitetura perceptron multica-
mada, função de bases radiais, lineares, bayesianas (neuronais probabilísticas e 
neuronais de regressão generalizada), mais utilizadas na Engenharia Química, têm 
suas principais aplicações enunciadas.

MODELO MECANICISTA

O termo designativo mecanicista – do inglês mechanicist – refere-se à dou-
trina do mecanicismo, a qual admite que determinado conjunto de fenômenos, ou 
mesmo toda a natureza, se reduz a um sistema de determinações mecânicas. Con-
cebe, ainda, o movimento como determinado por lei causal rigorosa, negando todo 
o tipo de finalismo ou de qualidade oculta para a determinação dos fenômenos 
naturais (Ferreira, 1975). Esses modelos também são designados como fenome-
nológicos, por descreverem os fenômenos do sistema empregando equações ma-
temáticas. Patnaik (2009a) trata o modelo mecanicista como modelo convencional.

Os modelos mecanicistas utilizam sistemas de equações diferenciais e algé-
bricas, exigindo conhecimento amplo e geral sobre o sistema a ser modelado.

Oliveira (2004) verificou que freqüentemente modelos celulares não estrutu-
rados e não segregados são as únicas opções de escolha para a modelagem ma-
temática de processos biotecnológicos, seja pela falta de conhecimento básico ou 
pela complexidade excessiva dos processos biotecnológicos. Nesta mesma linha, 
Coelho (2001) relatou que o levantamento de modelos estruturados é dependente 
de um grande conhecimento sobre o metabolismo do microrganismo e, por esta ra-
zão, os modelos não estruturados têm sido mais utilizados para propósitos práticos.
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Jöbses (1986) propôs um modelo estruturado em dois compartimentos con-
siderando a célula dividida em compartimentos contendo grupos específicos de 
macromoléculas (por exemplo, proteínas, DNA e lipídios).

Montesinos (1997) desenvolveu um modelo matemático estruturado acoplado 
com uma metodologia para estimação de variáveis de estado e parâmetros para 
aplicação no processo de produção de lipase por Candida rugosa para operação 
em batelada e contínuo, apresentando resultados satisfatórios.

Daugulis (1997) relatou a proposição recente de diversos modelos para repre-
sentar o comportamento oscilatório de Zymomonas mobilis em processos contínu-
os de produção de etanol. Neste contexto citou o modelo proposto por Ghommidh 
(1989), que posteriormente foi expandido por Jarzebski (1992) pela inclusão de 
limitação de substrato e inibição pelo produto, conceituando a população celular 
em três estados: (1) células viáveis – com capacidade de reprodução e produção 
de etanol; (2) células não viáveis – capazes de produzir etanol, mas sem capa-
cidade de reprodução; e (3) células mortas – incapazes de reproduzir e produzir 
etanol. Assim, com equações de balanço de massa apropriadas, o modelo foi hábil 
para representar o comportamento oscilatório dos dados experimentais obtidos. No 
entanto, os experimentos necessários para a determinação do estado das células 
consumiam muito tempo.

Freire (1999) propôs um modelo não estruturado para a representação do 
processo de produção de lipase por Penicillium restrictum em um fermentador ope-
rado em descontínuo. O autor relatou que a produção de enzima por Penicilliun 
apresenta alguns desafios para a modelagem matemática devido a mudanças na 
morfologia da biomassa que ocorrem durante o cultivo e as complexas característi-
cas reológicas do caldo fermentativo, além de outros fatores interferentes.

Um modelo matemático que representasse o processo de síntese de éster em 
um sistema bifásico usando lipase imobilizada de Mucor circinelloides foi desen-
volvido por Antezak (2001). Os resultados obtidos pelos autores mostraram que a 
proposta de um modelo matemático não estruturado respondeu com alta precisão 
o rendimento de síntese de éster.

Segundo Pinheiro (2005) muitos relatos de comportamentos oscilatórios em 
fermentação contínua podem ser encontrados na literatura. Destacam que a maior 
parte do fenômeno oscilatório está associada com Saccharomyces cerevisiae e 
Zymomonas mobilis. Ainda segundo os autores, o modelo matemático mais desen-
volvido foi o proposto por Li (1995 apud Pinheiro, 2005).

Ranzan (2009) fez uma revisão sobre modelos matemáticos propostos na 
literatura para fermentações contínuas empregando Zymomonas mobilis e glicose 
como substrato, referindo-se aos modelos propostos por Jöbses (1986), Ghom-
midh (1989), Jarzebski (1992) e Daugulis (1997). Por fim, fez análise detalhada 
dos modelos estudados por Jöbses (1986) e Daugulis (1997) utilizando análise de 
bifurcação.

No esforço de modelagem em seu trabalho, Camêlo (2009) implementou o 
modelo fenomenológico de Daugulis (1997) para representar o comportamento os-
cilatório exibido no processo de produção de etanol quando do emprego de Zymo-
monas mobilis. A autora relatou dificuldade em estimar parâmetros, mesmo pelo 
emprego de diferentes técnicas. Nesta condição, sugeriu uma determinação mais 
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precisa dos fatores que desencadeiam as oscilações, levando em conta a rota bio-
química da bactéria Zymomonas mobilis e, assim, redefinir os parâmetros mais 
importantes.

Daugulis (1997) sugeriu um modelo mecanicista não estruturado, baseado 
nas variáveis macroscópicas de processo, tais como concentração celular, consu-
mo de substrato e formação de etanol. Para tanto, analisou prévios trabalhos de Li 
(1995) com Zymomonas mobilis. Então, para proceder à modelagem, basearam-se 
na constatação de que o efeito inibitório histórico da concentração de etanol (etanol 
produzido no processo) era insignificante, enquanto o efeito de inibição provocado 
por uma taxa ascendente de variação na concentração de etanol (etanol exógeno 
adicionado) era bastante intenso. Desta forma, ao reconhecer que as células são 
incapazes de responder instantaneamente às mudanças no seu ambiente, o autor 
postulou a existência de um “atraso” a ser considerado entre o momento no qual as 
células sofrem uma mudança em seu ambiente reacional e o momento no qual há 
sua resposta metabólica efetiva. Este modelo proposto por Daugulis (1997) consta 
de três equações diferenciais estabelecidas do balanço de massa, duas equações 
diferenciais resultantes da diferenciação de Z (t) e W (t) em relação a t, oito equa-
ções algébricas e mais uma função tangente hiperbólica, conforme descrito abaixo:

Taxa de crescimento celular:

    (Eq. 1)

Taxa de consumo de substrato:

   (Eq. 2)

Taxa de formação de produto:

 
   (Eq. 3)

Derivada da média ponderada da taxa de mudança de concentração de etanol 
de 2ª ordem:

      (Eq. 4)

Derivada da média ponderada da taxa de mudança de concentração de etanol 
de 1ª ordem:

   
(Eq. 5)

Média ponderada da taxa histórica de mudança da concentração de etanol de 
2ª ordem:

     (Eq. 6)
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O tempo histórico (τ):

     (Eq. 7)

Onde  é tempo no passado quando ocorre a mudança na concentração 
de etanol, a qual causa a mais significativa influência na performance da célula (h) 
no tempo atual “t” (h).

Peso para a taxa histórica de mudança da concentração de etanol:

     (Eq. 8)

Função hiperbólica continuamente diferenciável, para aproximar o efeito de 
Z(t) sobre o crescimento celular:

.....[adimensional]  (Eq. 9)

Média ponderada da prévia taxa de variação da concentração de etanol de 1ª 
ordem:

     (Eq. 10)

Peso para a taxa histórica de mudança da concentração de etanol de 1ª or-
dem:

      (Eq. 11)

Taxa dinâmica específica de crescimento relacionada à taxa instantânea es-
pecífica de crescimento pelo fator de inibição:

]  (Eq.12)

Velocidade específica de crescimento celular, com inibição pelo produto e 
pelo substrato 

 

  (Eq. 13)

(Veeramallu, 1990):
A taxa específica de produção:

 
   (Eq. 14)
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Camêlo (2009) estudou o comportamento dinâmico das principais variáveis 
de estado (concentração celular, decaimento de glicose e formação de etanol) 
em fermentação alcoólica catalisada por Zymomonas mobilis, tendo glicose como 
substrato. Para seu estudo, a autora empregou análise de bifurcação e o modelo 
mecanicista proposto por Daugulis (1997).

Ao estudar o modelo de Daugulis (1997), Camêlo (2009) considerou que a 
taxa específica de produção (Qp) retirada da literatura (Lee, 1983; Luong, 1985 
apud Daugulis, 1997), vincula totalmente o consumo de glicose à produção de eta-
nol, não considerando parte do consumo para o crescimento celular, estando em 
desacordo com a rota de Entner-Doudoroff, o que segundo a autora, não permitiu o 
ajuste do modelo implementado em sua pesquisa.

No prosseguimento de seu estudo e face ao não ajuste do modelo mecanicis-
ta empregado, Camêlo (2009) formulou também modelos lineares (MLST – Modelo 
de Séries Temporais Lineares) para aplicações de monitoramento e controle, em-
pregando os dados on line de concentração celular obtida, considerando a ferra-
menta útil para predição do comportamento oscilatório.

Essa série de fatores complicadores para a modelagem matemática de bio-
processos, descrita nos parágrafos anteriores, comumente acarretam a inserção 
de grande quantidade de parâmetros de ajuste – na maioria das vezes difíceis de 
estimar, além do acoplamento do sistema de equações, tornando sua solução difí-
cil e por muitas vezes impossível para a precisão requerida (Boareto, 2005). Esta 
dificuldade de estimação pode estar relacionada aos efeitos correlacionados advin-
dos do grande número de parâmetros, o que torna alguns desses parâmetros não 
significativos estatisticamente.

Embora o desenvolvimento de modelos matemáticos apropriados que possi-
bilitem a simulação, otimização e implementação de malhas de controle do proces-
so seja altamente desejável, a literatura científica reporta que o desenvolvimento 
de modelos matemáticos fenomenológicos simples com acurácia suficiente para 
a descrição de bioprocessos é uma tarefa difícil, dada a sua alta não linearidade 
e complexidade (Glassey, 1994; Hussain, 1999; Henriques, 1999; Zorzetto, 2000; 
Vlassides, 2001; Patnaik, 2003; Oliveira, 2004).

Modelos mecanicistas (convencional) de sistemas microbianos são derivados 
da analogia com reações químicas. No entanto, falham ao retratar algumas carac-
terísticas da dinâmica microbiana, as quais diferem das observadas nas reações 
químicas. Além disso, a interação entre a fluidodinâmica e o metabolismo cria novo 
modelo de comportamento celular, o qual é dificilmente descrito por modelos feno-
menológicos. Essas dificuldades são mais pronunciadas para fermentações com-
plexas em biorreatores grandes, onde mais de um substrato é usado e apresenta 
homogeneização não uniforme (Patnaik, 2009a).

Assim, dada a limitação da aplicação de modelos fenomenológicos à biopro-
cessos que exijam maior complexidade em sua descrição, a literatura descreve ou-
tras ferramentas empregadas separadamente ou combinadas. Abaixo, encontram-
-se descritas algumas delas, tais como RNA.
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REDES NEURAIS ARTIFICIAIS: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O paradigma das RNA (Artificial Neural Netwokrs - ANN) é resultante de pes-
quisas em Inteligência Artificial (AI - Artificial Intelligence), as quais tentam aprender 
e modelar o comportamento do cérebro. Neste contexto, existem três principais 
ramos da AI, quais sejam: sistemas especialistas, redes neuronais e sistemas de 
lógica Fuzzy (Haykin, 1999; Baughman, 1995).

Na literatura, como nomenclatura na língua portuguesa, ANN são designa-
das comumente como “Redes Neurais Artificiais”, “Redes Neuronais Artificiais” ou 
“Redes Neuroniais Artificiais” (RNA). Sem entrar no mérito da discussão sobre a 
nomenclatura mais apropriada, cumpre relatar que o Dicionário Aurélio Buarque de 
Holanda Ferreira descreve o termo “NEURAL” como sendo relativo a ou próprio de 
nervo; o termo “NEURONIAL” - correspondente a neurônico, como relativo ou per-
tencente aos neurônios; e o termo “NEURONAL”, apesar de recorrente na internet, 
não é encontrado no dicionário consultado (Ferreira, 1975). Neste trabalho as ANN 
são referidas como RNA.

Os sistemas especialistas operam simbolicamente, numa escala macroscó-
pica, processando símbolos não numéricos e nomes. Requerem o conhecimento 
das relações e não se atêm a como essas relações se desenvolvem (Haykin, 1999; 
Baughman, 1995). Ainda, segundo De Souza Jr. (2001), nesse processamento sim-
bólico, o conhecimento - conjunto de informações sobre um domínio particular - é 
extraído e representado simbolicamente por regras.

RNA, por outro lado, usam processamento subsimbólico, caracterizado por 
interações microscópicas que eventualmente se manifestam como comportamento 
macroscópico, simbólico, inteligente (Haykin, 1999; Baughman, 1995). De Souza 
Jr. (2001) complementou quando recorreu à consideração de que nem todas as in-
formações captadas pela mente humana são facilmente representadas por regras 
(processo simbólico). Assim, as redes neuronais surgem como o modo de reprodu-
zir esse mecanismo cognitivo onde se consegue reconhecer padrões e caracterís-
ticas relevantes em um conjunto de dados.

A lógica Fuzzy surgiu do desejo de quantificar sistemas baseados em regra. 
O raciocínio baseado em regra é fun-
damentado em representação qualitati-
va do conhecimento e a lógica “Fuzzy” 
nos permite uma abordagem quanti-
tativa com a representação qualitati-
va. Essa abordagem provê um modo 
para quantificar certos qualificadores 
tais como aproximadamente, freqüen-
temente, raramente, vários, poucos e 
muitos (Baughman, 1995).

A Figura 1 correlaciona caracte-
rísticas dos sistemas especialistas, das 
RNA e da lógica Fuzzy.

Figura 1 – Correlação de características de sistemas 
de inteligência artificial. Adaptado de Kosko (1991) 

apud Baughman (1995).
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Não obstante, a metodologia da modelagem de bioprocessos por RNA está 
inserida dentro do campo da modelagem empírica. Essa técnica também é conhe-
cida como modelagem “caixa-preta”.

As vantagens das RNA em relação a outras técnicas computacionais podem 
se descritas como: (a) a informação é distribuída sobre um campo de neurônios, 
propiciando-lhe maior flexibilidade quando comparada ao processamento simbóli-
co; (b) habilidade em aprender frente à situação que provoque imprecisão no siste-
ma; (c) habilidade para armazenar uma quantia grande de informação e acessá-las 
facilmente (knowledge indexing); (d) melhor para processamento de sistemas com 
ruídos, incompletos ou inconsistentes; (e) imita o processo de aprendizado humano 
(tentativa e erro); (f) capacidade de determinar automaticamente as relações es-
senciais de um conjunto de dados de entrada - saída; (g) potencial para uso on-line 
pois, apesar de poder requer longo tempo para treinamento para, uma vez treinada, 
pode calcular o resultado de uma dada entrada com muita rapidez (Baughman, 
1995).

Baughman (1995) também apresentou as principais limitações das RNA, den-
tre as quais tem-se: (a) pode necessitar de longo tempo de treinamento; (b) neces-
sita de grande quantidade de dados para o treinamento (Henriques, 1999); (c) não 
garante resultados ótimos, pois o treinamento dos biases pode levar a precisão da 
rede para alguma região de operação, sendo imprecisas em outras regiões. Assim 
não garante 100% de confiabilidade, vez que está limitada aos dados de treinamen-
to, o que, segundo Lennox (2001), pode ser contornado com o procedimento de 
validação com conjunto de dados distinto dos de treinamento.

Conforme descrito por Linko (1992) e Zorzetto (2000), os modelos desenvol-
vidos aplicando técnicas de RNA, também chamados de caixa-preta, não exigem o 
conhecimento do fenômeno físico envolvido no processo, bastando-lhe apenas os 
dados experimentais.

Cruz (1998) aplicou separadamente modelos fenomenológicos e RNA para a 
descrição do processo de produção da Cefalosporina C com Cephalosporium acre-
monium, discorrendo sobre a viabilidade de aplicação de técnicas de RNA para o 
monitoramento, detecção de falhas e simulação, haja vista o comportamento não li-
near do processo ter sido descrito de forma adequada por essa ferramenta compu-
tacional. Em sua conclusão verificou que, apesar de ambos os modelos (neuronal 
e fenomenológico) terem descrito satisfatoriamente as características principais do 
processo, a rede neuronal se sobressaiu ao dispensar a difícil etapa de estimação 
de inúmeros parâmetros de ajuste.

Henrique (2000) relatou que RNA têm sido intensivamente utilizadas em apli-
cações de Engenharia Química. Assim, desenvolveu em seu trabalho metodologia 
para identificar e eliminar parâmetros redundantes e insignificantes que aumentam 
a complexidade das redes e diminuem sua acurácia.

Segundo Lennox (2001), uma vez que o desempenho dos algoritmos para 
monitoramento e controle de processos é dependente da precisão dos modelos 
utilizados em seu interior, as RNA têm potencial para prover benefícios a esses al-
goritmos quando aplicados a sistemas não lineares. Este autor obtiveram sucesso 
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quando aplica as RNA em seu trabalho para a modelagem, monitoração e controle 
de processos.

Vlassides (2001) empregou uma rede neuronal artificial para a análise senso-
rial de vinhos. A rede treinada foi de topologia feedforward com uma camada escon-
dida - empregando função de ativação sigmoidal, e funções de ativação linear para 
as demais camadas. O autor observou que a rede neuronal estudada foi capaz de 
predizer os atributos químicos e sensoriais do vinho.

Komives (2003) discutiu que modelos empíricos podem variar de muito sim-
ples - para a estimação de simples variável fundamental, a muito complexo - para 
a estimação e controle do estado total do processo. Observam também que, dada 
à imprecisão na predição dos dados de saída, quando as RNA são empregadas 
fora do domínio dos dados históricos usados no treinamento (espaço amostral), 
não apresentam boa propriedade de extrapolação; há, portanto, dificuldade de va-
lidação deste método para processos farmacêuticos. No entanto, Linko (1992) e 
Glassey (1994) obtiveram anteriormente resultados satisfatórios com a utilização 
de modelos estruturados em técnicas de redes neuronais para estimação e pre-
dição no controle de fermentação de glucoamilases e supervisão de bioprocesso 
de Escherichia coli recombinante, respectivamente. Esses resultados significati-
vos aplicando modelos baseados nos princípios de RNA, segundo os autores, são 
oriundos da habilidade das redes neuronais em aprenderem relações não lineares 
complexas sem requerer detalhado conhecimento do processo, o que as tornam 
viáveis para condições de comportamento pouco conhecido, que, aliás, são deve-
ras recorrentes em processos biotecnológicos. Nessa mesma linha Hussain (1999) 
relatou que considerando o potencial das redes neuronais em aprender pelo exem-
plo, elas oferecem um método de custo aceitável para o desenvolvimento de mode-
los de processos úteis. Cita ainda que elas também têm a habilidade de aprender 
comportamento dinâmico freqüentemente complexo de um sistema físico.

Boareto (2006) desenvolveu uma rede do tipo Percptron Multicamadas (MLP) 
para a representação de processo produtivo de lipase em batelada alimentada. 
Concluiu ser a rede adequada para a descrição da produção de lípase e além disso 
discorreu sobre a possibilidade de sua aplicação como sensor virtual ao longo de 
uma fermentação, fornecendo - a partir de informações da taxa de formação de gás 
carbônico (CER), biomassa e vazão de alimentação de substrato – predição da ati-
vidade das enzimas, sendo também apropriado para emprego no desenvolvimento 
de modelos híbridos-neuronal/fenomenológico.

Fundamentos dos modelos neuronais
Existe um número variado de tipos de RNA que podem ser aplicadas para a 

modelagem de bioprocessos, sendo definidas por sua topologia e pela anatomia de 
seus neurônios. Conforme o tipo de RNA empregada, o método de aprendizado é 
definido (Lennox, 2001).

RNA multicamadas são compostas por seqüências de neurônios justapos-
tos em camadas - entrada, escondida e saída - e interligados entre si por interco-
nexões. Os neurônios constituem as unidades de processamento matemático da 
rede. A forma como os neurônios estão interconectados define sua topologia ou 
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arquitetura (Baughman, 1995; Haykin, 1999; De Souza Jr., 2003).
Como exemplo pode-se citar o emprego de RNA de topologia multicamada 

com conexões feedforward, contendo três camadas, quais sejam, uma camada 
de entrada, uma camada escondida e uma camada de saída. Nas redes interca-
madas a saída de um neurônio alimenta a entrada do neurônio da outra camada 
e na conexão feedforward os sinais se propagam para frente (De Souza Jr., 2003; 
Lennox, 2001; Baughman, 1995). A Figura 2 apresenta esquematicamente a RNA 
em questão.

Figura 2 - RNA de topologia multicamada, com conexões feedforward contendo três camadas (Baughman, 1995).

Definida a topologia da rede, o funcionamento de um neurônio numa rede 
multicamada pode ser estudado.

Um neurônio “j” qualquer da camada “k+1” recebe um conjunto de informa-
ções “Spi,k”, onde i=l,...nk - correspondentes às saídas ou ativações dos “nk” neurô-
nios da camada anterior - ponderadas, cada uma, pelo peso “wjik” correspondente 
a sua conexão. O neurônio soma essas entradas ponderadas e o valor resultante 
é comparado a um limite interno de ativação, chamado de bias representado por 
“ ”. O resultado dessa comparação constitui o nível de ativação “ ” do j-
-ésimo neurônio, o qual, então, produz uma resposta “Spj,k+1” de acordo com uma 
função de ativação “ ” (De Souza Jr. 1993; Baughman, 1995; Haykin, 1999). A 
Figura 3 esquematiza o j-ésimo neurônio descrito.

Figura 3 - J-ésimo neurônio da camada k+1.
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Os termos apresentados na Figura 3 são especificados a seguir.
As entradas do j-ésimo neurônio são ponderadas conforme descrito pela 

equação 15:

        (Eq. 15)

O nível de ativação do j-ésimo neurônio é definido por:

      (Eq. 16)

A equação que descreve como uma função de ativação  aplicada ao ní-
vel de ativação do j-ésimo neurônio é dada a seguir:

     (Eq. 17)

Segundo Bakshi (1993), dois tipos de funções de ativação são comumente 
usadas para a ativação dos neurônios: global e local. As funções de ativação glo-
bais produzem uma saída ativa para um amplo intervalo de valores de entrada, e 
fornecem uma aproximação global para os dados empíricos. As funções de ativa-
ção locais são aquelas que produzem uma saída ativa apenas na vizinhança ime-
diata dos seus dados de entrada, ou seja, na vizinhança do seu centro de ativação.

A topologia definida para a RNA, bem como a função de transferência aplica-
da no nível de ativação dos neurônios, define o tipo de rede. As funções de ativação 
estão descritas abaixo (Baughamn, 1995; Haykin, 1999; De Souza Jr., 2001).

As funções de ativação globais podem ser:
Função linear:

       (Eq. 18)

Função degrau limiar:
para:       (Eq. 19)

para:      (Eq. 20)

Função de ativação sigmoidal:

          (Eq. 21)

Função de ativação tangente hiperbólica:

          (Eq. 22)
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A função de ativação local é:
Função de ativação gausiana:

      (Eq. 23)

Portanto, como será detalhado à frente, as funções de ativação globais do tipo 
sigmoidal e tangente hiperbólica são aplicáveis para as redes do tipo MLP (Multi-
layer Perceptron) chamadas de Perceptron multicamada. A função de ativação local 
do tipo gausiana é aplicável para redes do tipo RBF (Radial of Bases Function) cha-
mada redes de função de bases radiais ou simplesmente redes de bases radiais.

Tipos de RNA
Dentre as inúmeras arquiteturas de RNA existentes, Baughman (1995), Karim 

(1997) e De Souza Jr. (2003) apresentaram as mais comuns no universo da Enge-
nharia Química: (a) Rede Perceptron Multicamadas: é a arquitetura de redes mais 
popular. Usa uma função PSP (potencial pós-sináptico) linear e, usualmente, uma 
função de ativação não-linear. Rede do tipo MLP pode ser usada em problemas de 
regressão e em problemas de classificação. (b) Função de Bases Radiais: tem uma 
camada de entrada, uma camada escondida de unidades radiais e uma camada de 
saída de unidades lineares. Redes RBF são utilizadas tipicamente para problemas 
de diagnóstico de falhas e classificação. Treinam relativamente rápido, no entanto, 
tendem a serem maiores que as MLP e, portanto, executam mais devagar. (c) Re-
des lineares: têm apenas duas camadas. Uma camada de entrada e uma de saída, 
a última tendo funções PSP de ativações lineares. (d) Redes Bayesianas: há 2 tipos 
de redes bayesianas: Redes Neuronais Probabilísticas (PNN) e Redes Neuronais 
de Regressão Generalizada (GRNN). (d1) As PNN que são usadas apenas para 
tarefas de classificação e têm três ou quatro camadas. Há uma camada de entrada, 
uma camada de unidades radiais, e uma camada de unidades de classificação line-
ar. (d2) As GRNN, empregadas apenas para tarefas de regressão, têm exatamente 
quatro camadas: uma camada de entrada, uma camada de centros radiais, uma ca-
mada de unidades de regressão, e uma camada de saída. (e) Redes Mapeamento 
Auto Organizável de Características: têm uma camada de entrada e uma camada 
de saída de unidades radiais. São usadas principalmente para fins de classificação, 
como exemplo as redes treinadas pelos métodos de Kohonen.

Método de treinamento de RNA
Os métodos de treinamento são divididos basicamente em supervisionados e 

não supervisionados (Baughman, 1995; Haykin, 1999; De Souza Jr., 2001).
Nos métodos supervisionados, existe um “professor” que orienta o aprendi-

zado. Para tanto, padrões com dados de entrada e saída (dados históricos) são 
apresentados à rede, de modo que ela modifica as suas interconexões (pesos e 
biases) a fim de obterem uma saída alvo.
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Já nos métodos não supervisionados, a rede é apresentada aos dados, des-
cobre alguma propriedade e aprende a refleti-la nas suas saídas. Não existe o “pro-
fessor”, ou seja, não há o conjunto de dados de entrada e saída para determinar o 
comportamento da rede. A RNA é autônoma.

As redes MLP podem ser treinadas por um dos seguintes algoritmos subpervi-
sionados: Gradiente Conjugado Descendente, Quasi-Newton, Levenberg-Marquar-
dt, Back Propagation, Quick Propagation ou Delta-bar-Delta (De Souza Jr., 2001).

As redes RBF são treinadas em três estágios: (a) Localização de centros - Os 
centros armazenados em uma camada escondida radial são otimizados primei-
ramente, (tipicamente) usando técnicas de treinamento não supervisionadas. Os 
centros podem ser localizados pelos algoritmos: Sub-Sampling, K-means, treina-
mento Kohonen, ou Learned Vector Quantization. Estes algoritmos estabelecem os 
centros para refletir o agrupamento dos dados. (b) Estabelecimento dos desvios - O 
espalhamento dos dados é refletido nos desvios radiais (armazenados no bias). Os 
desvios podem ser estabelecidos pelos algoritmos Explicit, Isotropic e K-nearest 
neighbor. (c) Otimização linear - Uma vez estabelecidos os centros, a camada de 
saída linear é usualmente otimizada usando a técnica Pseudo-Inverse (otimização 
por mínimos quadrados). Pode-se também usar Gradiente Conjugado Descenden-
te, Quasi-Newton, Levenberg-Marquardt, Back Propagation, Quick Propagation, ou 
Delta-bar-Delta. Alternativamente, uma RBF usada para classificação pode usar 
funções de erro de entropia e funções de ativação logística ou softmax. Neste caso, 
algoritmos de treinamento iterativos devem ser usados.

Treinamento de RNA pelo método de retropropagação
Ao se tentar reproduzir os mecanismos de cognição humanos, treinam-se as 

redes neuronais pelo uso de exemplos. Entre os métodos de treinamento das RNA, 
o da retropropagação se destaca pela simplicidade e larga utilização (De Souza Jr., 
1993).

O método de retropropagação, dentre todos os métodos de treinamento de 
redes neuronais, tem sido desde a sua concepção o mais comumente utilizado 
(Karim, 1997; De Souza Jr., 2001).

O objetivo do treinamento por retropropagação é ajustar os pesos e biases 
da rede, modificando-os até que a aplicação de um conjunto de entradas produza 
a saída da rede que corresponda às saídas desejadas ou alvos. Para isso, apre-
sentam-se muitos exemplos de dados históricos à RNA. Treinar a rede, neste caso, 
corresponde a minimizar a função objetivo não linear que dá o erro entre as saídas 
“s” - preditas pela rede - e as saídas alvos “t” para “Np” padrões em função dos pe-
sos e biases, que são as variáveis independentes de otimização. A fundamentação 
matemática do método encontra-se descrita em diversas referências (Baughman, 
1995; De Souza Jr., 1993; Haykin, 1999).

Fonseca (1998) descreveu a metodologia da técnica de treinamento por retro-
propagação, abordando os conceitos e, do ponto de vista de otimização, a função 
objetivo com a condição necessária para o mínimo, além de variantes do método. 
Os itens a), b) e c) a seguir apóiam-se em sua descrição.



79 3o Trimestre de 2011 – 

a) Conceitos sobre retropropagação
Segundo De Souza Jr. (1993), as redes treinadas pelo método backpropa-

gation são multicamadas, não apresentam conexões laterais (entre neurônios da 
mesma camada) e os seus sinais são feedforward, ou seja, dado um vetor de en-
trada, o vetor de saída é calculado em um passo do tipo para frente (forward) que 
calcula os níveis de atividade de cada camada por vez, usando os níveis de ativi-
dade já computados nas camadas anteriores.

Para as redes feedforward, esse método calcula o gradiente do erro, aplican-
do de uma maneira direta a regra da cadeia do cálculo elementar, como será visto 
adiante. Logo, as funções de ativação dos neurônios da rede precisam ser funções 
continuamente diferenciáveis.

Várias funções não lineares podem ser usadas no método, sendo a sigmoi-
dal (Equação 21) a mais empregada (Grossberg, 1976; Hopfield, 1984; Rumelhart, 
1986). Há também resultados na literatura (Hecht-Nielsen, 1989) que provam que 
qualquer função contínua pode ser aproximada para qualquer grau de acurácia 
usando uma rede neural backpropagation com três camadas, desde que exista um 
número suficiente de neurônios sigmoidais na camada escondida.

Com essa motivação, Fonseca (1998) adotou no desenvolvimento de seu tra-
balho a função sigmoidal como função de ativação dos neurônios internos. A deri-
vada “f´(x)” da função sigmoidal “f” em relação a “x” - aqui “x” representando um 
peso ou um bias - é dada por:

    (Eq. 24)

O padrão de redes treinadas por retropropagação mais popular atualmente 
emprega apenas uma camada escondida.

b) Descrição do método pelo ponto de vista de otimização
b.1) Função objetivo e condição necessária para mínimo
A Figura 4 apresenta uma rede neuronal feedforward com três camadas com 

os pesos e os biases das interconexões e neurônios.

Figura 4 - Rede neuronal feedforward com 3 camadas (De Souza Jr., 1993).



80    – 3o Trimestre de 2011

Treinar a rede, neste caso, corresponde a minimizar a função objetivo não 
linear (Equações 25 e 26) que dá o erro entre as saídas “t” - preditas pela rede, e 
as saídas alvos “t” para “Np” padrões - adotando a nomenclatura de De Souza Jr. 
(1993), explicitada na Figura 4 - em função dos pesos e dos biases, que são as 
variáveis independentes de otimização (W na forma vetorial):

          (Eq. 25)

onde:

       (Eq. 26)

Os métodos de otimização multidimensional indiretos - que usam a informa-
ção do gradiente para calcular a direção de busca - empregam a condição neces-
sária para um ponto extremo (Edgar, 1988):

( ) E W 0∇ =         (Eq. 27)
O cálculo do gradiente da função objetivo em relação aos pesos e aos biases 

será apresentada posteriormente, pois antes é preciso apresentar toda a nomen-
clatura para os sinais da rede.

No método retropropagação padrão, Rumelhart (1986) minimizou a função 
objetivo (Equação 26) usando a estratégia de otimização do gradiente descenden-
te, na qual a direção local da busca é o negativo do gradiente, com tamanho do 
passo fixo “η” (“η” é chamado, neste contexto, “taxa de aprendizagem”). Assim, 
para a k-ésima iteração:

       (Eq. 28)

onde “η” é positivo e, geralmente tem magnitude menor que 1 (De Souza Jr., 
1993).

Os passos de um treinamento por retropropagação são compostos de duas 
fases: na 1ª fase a entrada “sp” é apresentada e propagada para frente através da 
rede, até computar os sinais de saída “ ” que são comparados com as saídas 
alvos “tpl”, obtendo-se um erro; na 2ª fase em que o erro “Ep” é propagado para 
trás e os pesos vão sendo atualizados (De Souza Jr., 1993). Essas duas fases são 
apresentadas a seguir. Porém, antes de aplicá-las deve-se inicializar os pesos das 
interconexões e os biases com números aleatórios pequenos, de modo a evitar 
problemas como simetria (que haveria caso se começasse com pesos iguais) e 
saturação (produzida por pesos grandes). Rumelhart (1986) adotou pesos iniciais 
aleatórios no intervalo entre -1 e 1.

b.2) Fase 1: passagem para frente (forward)
Para cada padrão “p” (p=1,2,...,Np), tem-se um conjunto de entradas “Spj,0” (j=1,2,...

ni) - onde “ni ” corresponde ao número de neurônios na camada de entrada - e um 
conjunto de saídas desejadas “tpl” (l=1,2,...nL) - onde “nL” corresponde ao número de 
neurônios na camada de saída. Apresenta-se um padrão “p”, por vez, à rede.

η
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A descrição da varredura da rede pelos sinais é enumerada abaixo:
(1) A passagem pela primeira camada de neurônios produz as seguintes ati-

vações:

        (Eq. 29)

onde j=1,2,...,ni, e “f” é dada pela função de ativação sigmoidal (Equação 21);
(2) Na saída da camada escondida têm-se as seguintes ativações:

        (Eq. 30)

       (Eq. 31)

onde j= 1, 2,...nh; tal que “f” é dada pela função de ativação sigmoidal (Equação 
21) e “nh ” corresponde ao número de neurônios na camada escondida;

(3) Na saída da rede tem-se:

        (Eq. 32)

       (Eq. 33)

onde j= 1, 2,...nh; tal que “f” é dada pela função de ativação sigmoidal (Equa-
ção 21).

b.3) Fase 2: propagação do erro para trás (backpropagation)
O erro obtido na saída da rede é propagado para trás para atualizar os pesos 

e os biases. Primeiro corrigem-se os valores dos pesos entre a camada escondida 
e a camada de saída e depois, entre a camada escondida e a camada de entrada 
(Bhat, 1990). Como afirmado anteriormente, isto é feito pelo método gradiente des-
cendente (Equação 28) no caso do método retropropagação padrão.

Na implementação do backpropagation podem-se atualizar os pesos após a 
apresentação de cada padrão (aprendizagem por padrão) ou após a apresentação 
de todos os padrões (aprendizagem por “época” ou “batelada”) (McClelland, 1988; 
Leonard, 1990). Apresenta-se a seguir o cálculo dos elementos de “ ” (De 
Souza Jr., 1993).

Para os pesos “wji2” entre a camada escondida e a camada de saída, calcula-
-se - pela regra da cadeia do cálculo elementar- a derivada:

  (Eq. 34)

Para os biases “ ” da última camada, calcula-se também pela regra da cadeia:

  (Eq. 35)
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Para os pesos “wjil” entre a camada de entrada e a camada escondida, calcu-
la-se - pela regra da cadeia - a derivada:

           (Eq. 36)

onde os valores de “wji2” utilizados são os da iteração anterior (Bhat, 1990).
Para os biases “ ” da camada escondida, também, pela regra da cadeia 

generalizada, calcula-se:

   
          (Eq. 37)

onde os valores de “wli2” utilizados são os da iteração anterior (Bhat, 1990).
Repetem-se os passos das Fases 1 e 2 até que o erro (Equação 25) seja su-

ficientemente pequeno. Logo, enquanto houver diferença entre as saídas da rede e 
os valores alvos para um dado padrão, essa diferença vai dar um sinal de erro que 
é propagado de volta (daí o nome retropropagação) pela rede e usado para gerar 
mudança nos pesos.

Depois do treinamento, a rede está pronta para ser usada. Tem-se, então, 
apenas a fase em que as entradas passam através da rede “para frente”, corres-
pondendo às Equações 29 a 33.

c) Variantes do método
O método do gradiente descendente com passo fixo, adotado no método por 

retropropagação padrão, é ineficiente (Edgard, 1988). Tem-se muita dificuldade de 
convergência em função da escolha do tamanho do passo fixo “η”. Passos pe-
quenos conduzem a uma convergência extremamente lenta - principalmente perto 
da solução (Watrous, 1987) - e passos grandes, levam a oscilações nas variáveis 
independentes de otimização (pesos e biases).

Com o intuito de evitar essas oscilações nos pesos, pode-se somar ao lado di-
reito da Equação (28) um termo de momento (Rumelhart, 1986; McClelland, 1988).

      (Eq. 38)

Todavia, a modificação acima pode não ser suficiente para resolver o proble-
ma de oscilações, para “ ” tomado fixo.

Dessa forma, apareceram na literatura vários trabalhos com propostas que 
objetivavam superar as dificuldades de convergência no treinamento via backpro-
pagation.

De Souza Jr. (1993) se deteve longamente na revisão das várias modificações 
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do método por retropropagação, comparando-as e chegando a propor uma nova 
formulação (baseada no método de Newton e na hessiana analítica). Desta forma, 
o leitor interessado numa lista mais ampla de métodos poderá consultar aquela 
referência.

Aqui será apresentado apenas o método largamente empregado do gradiente 
com direções conjugadas (Leonard, 1990), no qual “ ” e “ ” são ajustados dina-
micamente. Neste método, a direção de busca “sK+1” na iteração “k+1” é gerada 
recursivamente como segue:

        (Eq. 39)

       (Eq. 40)

      (Eq. 41)

onde o vetor de pesos “WK+1 ” foi determinado usando-se uma busca unidi-
mensional (interpolação quadrática) para “ ” (Edgard, 1988):

       (Eq. 42)

Este método - ao fazer os ajustes automáticos de “ ” e “ ”- pode eliminar as 
oscilações do gradiente descendente com passo fixo, convergindo de forma mais 
confiável. Isto às custas de apenas uma pequena quantidade adicional de informa-
ção (o gradiente da iteração anterior) a ser armazenada (Edgard, 1988).

Método de treinamento para RNA do tipo RBF
A camada escondida é a mais importante na rede função de bases radiais. 

Seus neurônios atendem a uma única propriedade de ser simetricamente radial 
(Baughman, 1995).

Baughman (1995), Haykin (1999), De Souza Jr. (2001) e Costa (2005) descre-(2001) e Costa (2005) descre-
veram a sistemática envolvida no treinamento de redes RBF, a qual é apresentada 
na seqüência.

As redes de bases radiais possuem três camadas: uma camada de entrada 
linear, uma camada escondida não linear e uma camada de saída linear como pode 
ser visualizado na Figura 5.

Figura 5 - Representação esquemática de uma rede neural de base radial, adaptado de Costa (2005).
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A camada de entrada possui “N” neurônios, onde “N” é a dimensão do vetor de entradas 

.
As conexões da camada de entrada, que não são ponderadas, conduzem os sinais de 
entrada para a camada escondida que possui “L” neurônios. São utilizadas funções 
gaussianas como funções de ativação da camada escondida (Equação 43).

      (Eq. 43)

onde k=(1,2...,L).

As funções de ativação (Equação 43) possuem centros, que são denomina-
dos “c”. Essas funções possuem um valor máximo em seus centros e decrescem 
monotonicamente com o aumento da distância verificada em relação ao centro “c”. 
Assim, cada neurônio da camada escondida é uma função radial, ou seja, cada 
neurônio da camada escondida possui uma finita região de ativação dada pela fun-
ção de ativação gaussiana descrita na Equação 43.

Esta região de ativação é determinada em função da distância Euclidiana ve-
rificada entre o vetor de entradas “x” e o seu centro “ck”, ponderada pelo fator de 
escala designado pela constante “ ”.

A Figura 6 apresenta o comportamento da função de ativação gaussiana, con-
siderando um valor fixo para o centro “Ck” do neurônio “L” da camada escondida e 
diferentes valores para o fator de escala “ ”.

Figura 6 - Comportamento da função de ativação gaussiana considerando um valor fixo para “Ck” e diferen-

tes valores para “ck ”.

Os sinais que deixam a camada escondida são conduzidos à camada de sa-
ída composta por “M” unidades de soma lineares. Cada conexão entre a camada 
escondida e a camada de saída possui um peso associado “wkj”.

As RBF não utilizam nenhum valor de saída desejado para que se possa ajus-
tar (treinar) as conexões da camada de entrada com a camada escondida.

Para desenvolver a rede RBF, deve-se primeiro determinar os valores dos ve-
tores de centros armazenados “ck” com elementos Cik=(i=l,...,N;k=1,...L)”  e a largura 
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da função gaussiana “  ”.
Para obter o valor de centros armazenados “ck ” é utilizado o adaptive K-means 

clustering algorithm e para a largura da função gaussiana, “ ”, é utilizado o esque-
ma “P-nearest neighbor heuristic”, que é a raiz da distância média dos quadrados 
(RMS) entre o centro do grupo “ck” e o centro dos “P” vizinhos mais próximos (ckp). 
A Equação 44 apresenta a forma do cálculo.

       (Eq. 44)

Uma vez estabelecidos os centros, os valores da matriz de pesos “wkj” são 
ajustados utilizando uma técnica de regressão linear Pseudo-inversa (PI) - otimiza-
ção por mínimos quadrados, se os neurônios da camada de saída forem lineares, 
ou o método backpropagation, se forem sigmoidais. A Equação 45 apresenta o 
cálculo, na camada de saída, onde o fator peso “wkj”, entre a saída do neurônio da 
camada escondida “ak” e a camada de saída “yj ”, é treinada após o procedimento 
de agrupamento K-means ter sido completado. Sendo  k = (1,2,...L) e j = (1,2,...M) .

       (Eq. 45)

Onde “ ” representa a função de transferência de saída dos neurônios e “
” os biases internos.

CONCLUSÃO

Na literatura científica encontram-se propostos vários modelos mecanicistas 
para aplicação em bioprocessos, cuja complexidade varia em função das mudan-
ças morfológicas das células, das características reológicas do caldo fermentativo e 
de inúmeros outros fatores interferentes. Essa mudança de complexidade faz com 
os modelos variem, de uma forma geral, de não estruturados a estruturados e de 
não segredados a segregados. Tal fato impõe o aumento do nível de detalhamento 
do processo, implicando na inserção de equações para a descrição de rotas meta-
bólicas, de reações intracelulares e das diversas variáveis abióticas, exigindo, por-
tanto, conhecimento mais aprofundado do sistema microbiano, muitas vezes não 
disponível. Além disso, o aumento do número de equações invariavelmente eleva a 
quantidade de parâmetros, por vezes de difícil estimação. Esses parâmetros e ou-
tros termos estão inseridos em mais de uma equação, ocasionando o acoplamento 
destas. Assim, o excesso de parâmetros provoca a super-parametrização, condu-
zindo à perda da significância estatística desses parâmetros devido ao aumento da 
correlação na matriz de covariância dos erros. Este evento, associado ao acopla-
mento do conjunto de equações leva a dificuldade de convergência, e não poucas 
vezes, a não convergência para uma solução com a acurácia desejada.

Desta forma, é relatado na literatura científica os óbices para a elaboração de 
modelos mecanicistas simples com precisão suficiente para representar processos 
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biotecnológicos altamente dinâmicos, de elevada complexidade e não linearida-
de, onde negligenciar a estrutura intracelular e a heterogeneidade celular resulta 
invariavelmente em insuficiente capacidade de predição dos mesmos. Contudo, 
discorre também sobre a adequação de modelos simples em produzir resultados 
com acurácia suficiente para alguns processos em estado estacionário.

Nesta condição, alternativas de técnicas de modelagem são propostas, cada 
qual com suas vantagens e desvantagens, adequando-se segundo as característi-
cas peculiares de cada processo. Deste modo, nesta segunda parte da revisão são 
também tratadas as RNA e, na terceira parte, abordam-se os modelos cibernéticos 
e híbridos, selecionados dentre muitas outras disponíveis.

A rede neuronal artificial é um método de modelagem empírica e está inseri-
da no campo da inteligência artificial, usando processamento subsimbólico como 
proposta de reprodução do mecanismo cognitivo por meio do reconhecimento de 
padrões e características relevantes em um conjunto de dados. Devido a esta pro-
priedade, talvez uma das principais vantagens das RNA seja a de não exigir o 
conhecimento explicito do fenômeno – físico, químico, bioquímico e etc – envolvi-
do no processo, bastando-lhes apenas os dados experimentais para aprenderem 
relações não lineares complexas implícitas. Essa peculiaridade auxilia em contor-
nar a dificuldade em compreender a complexidade e não linearidade dos proces-
sos biotecnológicos, tornando-as viáveis para condições de comportamento pouco 
conhecido. Todavia, as redes apresentam desvantagens, dentre as quais a mais 
acentuada possa estar relacionada a sua inadequação para extrapolação, tornan-
do-se imprecisas quando empregadas fora do domínio de seus dados históricos 
utilizados no treinamento. As RNA apresentam inúmeras arquiteturas, que definem 
seu tipo e aplicação mais adequada. Dentre os tipos mais utilizados no universo 
da Engenharia Química tem-se: (a) perceptron multicamada (MLP), normalmente 
empregadas em problemas de regressão e de classificação; (b) função de bases 
radiais (RBF), tipicamente empregadas em detecção de falhas e diagnóstico e tam-
bém para classificação; (c) redes lineares, podem ser empregadas em sistemas li-
neares ou linearizados; (d) redes bayesianas do tipo neuronais probabilística (PNN) 
usadas somente para tarefas de classificação e as neuronais de regressão gene-
ralizada (GRNN) empregadas apenas para problemas de regressão; (e) redes de 
mapeamento auto organizável, principalmente aplicadas para fins de classificação.

Dadas as características específicas de cada método abordado nesta parte da 
revisão, a literatura é vasta em discorrer sob os melhores resultados na representa-
ção de processo biotecnológicos quando as RNA são empregadas em comparação 
ao desempenho dos modelos mecanicistas. Contudo, frente à filosofia de modelagem 
matemática, deve-se recorrer à aplicação mais simples, a qual resulte em predição 
dentro da significância estatística requerida. Logo, as duas ferramentas ora descritas 
apresentam-se como recursos disponíveis e viáveis, cabendo ao usuário definir a 
mais adequada frente à complexidade do sistema a ser representado.
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