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Agora, sim! A Inteligência Artificial (IA), de fato, viralizou! 
Muito se estudou desde 1950 sobre a IA, suas definições e variações, 
soluções e aplicações. E devido à veloz evolução tecnológica dos 
últimos 20 (vinte) anos alinhada às necessidades de negócios e 
apoiada à necessidade humana, a IA se tornou comum nos sistemas.

Permitir que os sistemas aprendam com uma enorme quantidade de dados 
disponíveis e forneçam análises e predições concretas passou a ser 
indispensável ao mercado financeiro, no planejamento estratégico das 
empresas, nos sistemas de logísticas, nas ações de marketing, no 
tato e sentimento com o cliente, em um mundo mais sustentável, na 
educação, na criação de cidades inteligentes, na prevenção e cura 
de doenças, na Robótica e em todo e qualquer segmento da humanidade.

1. INTRODUÇÃO Á INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

1.1. INTELIGÊNCIA ARFITICIAL PARA TUDO...
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https://www.youtube.com/watch?v=XB6BGu5bQjI

Vídeo sobre a Sophia

Robô Sophia

País: Hong Kong, Arábia Saudita
Ano de criação: 2015
Tipo: Robô humanoide
Inventor: David Hanson

Curiosidade

Essa é a robô Sophia, umas 
das mais famosas, dotada de 
inteligência artificial e a 
primeiro robô a receber a 
cidadania de um país. Isso 
aconteceu na Arábia Saudita.

Aponte a câmera do 
seu celular sobre o 
QR code para acessar 
mais curiosidades
sobre a robô Sophia

/Figura 1 - Robô Sophia

https://www.youtube.com/watch?v=XB6BGu5bQjI
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As perguntas que não querem calar são: Aonde iremos chegar? Onde As perguntas que não querem calar são: Aonde iremos chegar? Onde 
já podemos alcançar? Como implementar? Computador mais inteligente já podemos alcançar? Como implementar? Computador mais inteligente 
que o homem? Grandes pesquisadores já tinham um questionamento que o homem? Grandes pesquisadores já tinham um questionamento 
instigante desde os primórdios da IA: e o que será do ser humano instigante desde os primórdios da IA: e o que será do ser humano 
quando os robôs forem mais inteligentes? Muitas destas perguntas já quando os robôs forem mais inteligentes? Muitas destas perguntas já 
têm respostas.têm respostas.

Estamos em um momento diferente, onde as grandes corporações estão Estamos em um momento diferente, onde as grandes corporações estão 
simplificando o que antes dependia de algoritmos matemáticos comple-simplificando o que antes dependia de algoritmos matemáticos comple-
xos e linhas de códigos intermináveis, e disponibilizando em Cloud. xos e linhas de códigos intermináveis, e disponibilizando em Cloud. 
A mistura de tecnologias emergentes, tais como Robótica, Big Data, A mistura de tecnologias emergentes, tais como Robótica, Big Data, 
IoT, blockchain e chatbots, com a IA permite a criação de agentes IoT, blockchain e chatbots, com a IA permite a criação de agentes 
inteligentes para aplicações a soluções reais. Como exemplos bem inteligentes para aplicações a soluções reais. Como exemplos bem 
acabados e extremamente funcionais, temos o Amazon Alexa, o IBM acabados e extremamente funcionais, temos o Amazon Alexa, o IBM 
Watson, o Google Assistant, o Apple Siri, entre outros.Watson, o Google Assistant, o Apple Siri, entre outros.

E ainda está redefinindo como os programas são escritos: humanos E ainda está redefinindo como os programas são escritos: humanos 
colaborando com computadores vão alavancar a programação de sistemas colaborando com computadores vão alavancar a programação de sistemas 
de um modo que nenhum dos dois conseguiria desenvolver sozinho. O de um modo que nenhum dos dois conseguiria desenvolver sozinho. O 
que está mudando é o casamento das linguagens de interface com IA, que está mudando é o casamento das linguagens de interface com IA, 
que tende a revolucionar o futuro da programação, abrangendo tudo ao que tende a revolucionar o futuro da programação, abrangendo tudo ao 
que se refere a tornar os sistemas inteligentes.que se refere a tornar os sistemas inteligentes.

Na IA clássica, o grande objetivo é trabalhar com sistemas baseados Na IA clássica, o grande objetivo é trabalhar com sistemas baseados 
em conhecimento ou sistemas especialistas. Por meio do mapa completo em conhecimento ou sistemas especialistas. Por meio do mapa completo 
de dados de uma situação (por exemplo, histórico de entregas de de dados de uma situação (por exemplo, histórico de entregas de 
produtos), algoritmos são desenvolvidos para aprender com este mapa produtos), algoritmos são desenvolvidos para aprender com este mapa 
novas situações que possam ser similares, permitindo traçar melhores novas situações que possam ser similares, permitindo traçar melhores 
rotas com baixos custos. Em paralelo à evolução da IA clássica, rotas com baixos custos. Em paralelo à evolução da IA clássica, 
outros termos surgiram, tais como: Computação Natural (1960), Inte-outros termos surgiram, tais como: Computação Natural (1960), Inte-
ligência Computacional (1994) e Aprendizagem de Máquina (2007).ligência Computacional (1994) e Aprendizagem de Máquina (2007).
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1.2. COMPUTAÇÃO NATURAL

• A primeira é a computação em que ideias são obtidas através da 
observação da natureza, que é a inspiração para o desenvolvimento de 
soluções de problemas complexos. Exemplos de algoritmos nesta linha 
são: Redes Neurais Artificiais (1943), Computação Evolutiva (1965), 
Inteligência de Enxame (1988), Sistemas Imunológicos Artificiais 
(1999), entre outros.

• A segunda é a Síntese de fenômenos naturais através da computação 
que envolve mecanismos de computação para sintetizar comportamentos 
naturais, padrões e processos biológicos. As principais linhas de 
atuação são os estudos sobre a vida de organismos artificiais, bati-
zados de Vida Artificial (1998) e a Geometria Fractal (1982).

E a terceira forma é a compu-
tação com mecanismos naturais 
que são novos paradigmas de 
computação e podem resultar em 
computadores altamente potentes 
chamados computadores naturais, 
baseados em computação mole-
cular, através de cadeias de 
DNA (1998),computação quântica 
(2000), entre outros.
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1.3. INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL

O termo Inteligência Computacional, apareceu em 1994. Nessa epoca o 
pesquisadores acreditavam que o mundo cientifico estava muito longe 
de conhecer por completo a inteligencia humana, sendo então, muito 
cedo para tentar criar algum tipo de inteligencia artificial.

 RNA

Redes neurais artificiais são técnicas 
que apresentam um modelo matemati-
co inspirado na estrutura neural de 
organismos, ou seres inteligentes que 
ganham conhecimento através da expe-
riencia.

MACHINE LEARNING 

São vários os conceitos, mas no ge-
ral, é um sistema que pode modificar 
seu comportamento de forma autonoma, 
com base em sua propria experiencia, 
com interferencia humana minima.

LÓGICA FUZZY 

Um sistema de modelagem e controle 
baseados em lógica, que tem compro-
vada utilidade em aplicações indus-
triais, pra resolver problemas de 
engenharia de controle.

COMP. EVOLUTICA 

É um ramo da I.A. que propõe resolver 
problemas com um conjunto de técnicas 
de busca e otimização inspiradas na 
evolução natural das espécies.  

BIG DATA 

É um conjunto de dados maior e mais 
complexo, especialmente de novas 
fontes de dados. São conjuntos tão 
grandes que sistemas tradicionais não 
conseguem dar conta de processa-los e 
gerencia-los. 

DATA ANALYTICS 

Graças ao Big Data é possível estu-
dar, analisar e reconhecer padrões 
que não eram possíveis de ser vistos 
por conta do grande volume de da-
dos. É o Data Analytics que consegue 
interpretar, tirar conclusões e tomar 
mehores decisões com base em dados.

Os algoritmos de Redes Neurais Arti-
ficiais (RNA), Computação Evolutiva 
e Lógica Fuzzy foram tecnicas ini-
ciadas nessa epoca e fizeram surgir 
o Machine Learning (aprendizado de 
máquina) que atualmente é associado 
ao Big Data e ao Analytics.

O desafio é desenvolver sistemas capa-
zes de aprender:

.Por si mesmos, atraves de experien-
cias e comportamentos passados (chama-
mos isso de aprendizagem não supervi-
sionada).

.Por meio de entradas de mapas de 
dados (chamamos também de aprendi-
zagem supervisionada).

.Ou interagindo com o ambiente (apren-
dizagem por reforço), por exemplo, 
dirigindo um carro.

Para construção do Machine Learning, 
diversas técnicas estão envolvidas, é 
preciso fazer uso de estatistica para 
auxiliar na analise e predição de 
dados, e tambem utiilzar tecnicas de 
mineração de dados (também chamada de 
Data Mining), algoritmos de árvore de 
decisão, redes bayesianas, processos 
de clustering, aprendizagem profunda 
(chamada de Deep Learning).
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1.4. APLICABILIDADE

A Inteligência Artificial é altamente aplicável nas soluções de 
negócios. Por exemplo, uma instituição financeira e de cobrança pode 
utilizar algoritmos de detecção de fraude que analisam padrões no 
processamento de dados trafegados, buscando validar, encontrar erros 
de informações e minerá-los em grupos com características especiais. 
Isso permite que os sistemas sejam capazes de prever “candidatos” a 
fraudes, tendo por base situações que já foram detectadas e mapeadas 
antes. Ou ainda, podem ser capazes de simular fraudes que ainda não 
ocorreram, mas que tenham possibilidades de acontecer.

Outros exemplos, são os veiculos autonomos, que utilizam Deep 
Learning, onde é possível aperfeiçoar o reconhecimento de imagens, 
aumentando a segurança, além de permitir o aprendizado com a expe-
riência realizada e já estão disponíveis no mercado, como os carros 
da montadora Tesla e os drones da empresa Ehang. Os carros da Tesla, 
além de serem veiculos eletricos, são repletos de tecnologia embar-
cada e conta com piloto automatico, que permite que o carro vire, 
acelere e freie automaticamente dentro de uma faixa de supervisão 
ativa do motorista, auxiliando na direção.
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https://bit.ly/3JnjkkB

Tesla Sensores Autopilot

Tesla cdn thonr

Fundação: 1 de julho de 2003 
(como Tesla Motors)
Fundador(es): Elon Musk J. B. 
Straubel Martin Eberhard Marc 
Tarpenning Ian Wright

O carro possui atualizações de 
sistema operacional frequentes, 
deixando-o sempre pronto para 
novas situações, visto que a 
inteligência artificial da Tesla 
reúne dados de todos os carros 
produzidos.

/Figura 2 - Sistema autônomo de piloto 

automático da Tesla Inc.

Tesla: Modo navegação
https://bit.ly/3O0BbkN
Link 2 - Vídeo Tesla Inc. - Modo Autônomo 

de Navegação

Tesla: Auto Lane Change
https://bit.ly/3jnvxv5
Link 3 - Vídeo Tesla Inc. - Modo Autônomo 

de mudança de faixa

Tesla: Summon
https://bit.ly/3DXGeOm
Link 4 - Vídeo Tesla Inc. - Modo de Con-

vocação

Tesla: Autopark
https://bit.ly/3xdZcyV
Link 5 - Vídeo Tesla Inc. - Modo Autônomo 

de Estacionamento

Link 1 - Vídeo Tesla Inc. - Sensores do 

Autopilot

Aponte a câmera do 
seu celular sobre o 
QR code para saber
mais sobre os carros 
autônomos da tesla

https://bit.ly/3JnjkkB
https://bit.ly/3O0BbkN
https://bit.ly/3jnvxv5
https://bit.ly/3DXGeOm
https://bit.ly/3xdZcyV
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Drone Ehang 216 AAV 

Fundação: 1 de julho de 2003 
(como Tesla Motors)
Fundador(es): Elon Musk J. B. 
Straubel Martin Eberhard Marc 
Tarpenning Ian Wright

Os veiculos aéreos autonomos da Ehang 
também são carregados de muito con-
ceito e tecnologia. É um drone tri-
pulado, eletrico, com piloto auto-
matico, controlado por um centro de 
comando e inteligencia para que os 
passageiros não se preocupem com a 
pilotagem. Conectado a uma rede 4G ou 
5G para um controle de voo autonomo e 
em tempo real.

Além disso, grandes centros médicos 
no mundo estão cada vez mais reche-
ados de equipamentos e sistemas in-
teligentes para leituras de imagens 
médicas. A técnica de processamento 
de imagens utiliza métodos de I.A., 
tais como, Redes Neurais Artificiais 
e Lógica Fuzzy.

https://youtu.be/bF0gxZ01wC8

Ehang Drone Ehang 216 AAV 

/Figura 3 - Drone Autônomo Tripulável 
da Ehang Inc.

Link 6 - Vídeo Ehang - Apresentação Drone

Aponte a câmera do 
seu celular sobre o 
QR code para saber 
mais sobre o drone 
Ehang

https://youtu.be/bF0gxZ01wC8
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https://bit.ly/3JnjkkB

Além disso, grandes centros 
médicos no mundo estão cada 
vez mais recheados de equipa-
mentos e sistemas inteligentes 
para leituras de imagens médi-
cas. A técnica de processamento 
de imagens utiliza métodos de 
I.A., tais como, Redes Neurais 
Artificiais e Lógica Fuzzy.

O Google desenvolveu a API Goo-
gle Vision, baseada em Aprendi-
zagem de Máquina e Reconhecimen-
to de Padrões, sendo possível, 
de maneira muito simples, imple-
mentar a leitura de imagens e a 
exportação em texto do conteúdo 
da imagem.

Vision AI | Extraia insights 
de imagens com ML| API do 
Cloud Vision (Google.com) 
https://cloud.google.com/vision/ 
/Link 8 - Site do Google Vision AI

Uma aplicação prática do Goo-
gle Vision AI 
https://youtu.be/YHG3_MecK0A 
/Link 9 - Usando o Google Vision AI, por 

Felipe Deschamps

A implementação da mineração de sen-
timentos e de opiniões tem sido outra 
grande aposta da utilização de I.A. As 
redes sociais e as interações digitais, 
via os diversos dispositivos moveis, 
tem produzido uma grande quantidade de 
informações descontroladas e desorga-
nizadas, afastando a personificação do 
ser humano diante da sociedade, produ-
tos e serviços.
Onde houver Inteligência Humana sen-
do aplicada, é factível aplicar a In-
teligência Artificial para auxiliar o 
desenvolvimento e a evolução dos negó-
cios e da sociedade. É claro, há sem-
pre a preocupação sobre a substituição 
da mão de obra humana pela Robótica. E 
sim, é um risco.
Mas assim como em outros momentos da 
evolução do planeta, houve a adaptação 
do ser humano e o surgimento de novas 
profissões, com a IA não será diferen-
te. É só pensarmos em qual foi o impac-
to da eletricidade, das máquinas indus-
triais, dos computadores e da Internet 
quando surgiram e quanto foram impor-
tantes para o equilíbrio do desenvol-
vimento humano.

/Link 7 - Vídeo Soluções VizioMed

VizioMed: AI Health Solutions

https://bit.ly/3JnjkkB
https://cloud.google.com/vision/
https://youtu.be/YHG3_MecK0A
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Problemas podem ser resolvidos de várias maneiras. Geralmente, os 
problemas podem ser solucionados com um conjunto de ações que levam 
a um objetivo (solução).

Considere, como outro exemplo, um carro autonomo (agente) que deve 
se locomover até um destino final. Durante o percurso, seus sensores 
detectam uma serie de objetos, como: ciclistas, pedestres, outros 
carros, postes, guias (vulgo, meio fio) e a via, ou seja, a rua.

2. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS POR MEIO DE BUSCA

2.1 PROBLEMAS DE SOLUÇÕES

Imagine que você está jogando o famoso ‘Jogo 
da Velha’, como jogador você deve seguir um 
conjunto de ações que levem até a vitória. 
A cada jogada, escolhendo uma posição, que 
pode gerar finitas possibilidades de outros 
movimentos pelo seu adversário, é impor-
tante escolher uma jogada que eleve suas 
chances de ganhar a partida.
/Figura 2 - Movimentos do Jogo - Tic Tac Toe (Jogo da 
Velha)

Baseado nesses reconhecimentos, o sis-
tema autonomo (inteligente) deve esco-
lher as melhores ações: como movimentar 
o volante, trocar de marcha, acelerar ou 
frear, dentre outras ações.
Quando as possibilidades (ações) para a 
solução de um problema são tantas que 
fica difícil contar quantas existem, de-
vemos considerar técnicas que guiem a 
resolução do problema, levando em conta 
limitações de tempo, processamento e me-
mória.
Antes de explorar os métodos de busca de 
solução para um problema, é importante 
definir o que é um problema.

/Figura 3 - Ilustração do sensoriamento de um carro 
autônomo.
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2.1.1 DEFINIÇÃO FORMAL DE UM PROBLEMA

Um problema pode ser definido formalmente com cinco componentes. Du-
rante a definição, considere que um agente realiza entregas de pro-
dutos comprados pela internet partindo de um centro de distribuição 
(CD) até chegar ao local da entrega (LE), percorrendo o caminho (C) 
mais barato possível, de acordo com uma função de custo (FC).

Um problema é formalmente definido em cinco componentes (muito pa-
recidos com a definição de máquina de estados finitos, ou autômato):

Um estado inicial a partir do qual o agente inicia. Tendo em vista o 
exemplo acima, o agente inicia no Centro de Distribuição.

Uma descrição das ações possíveis ao agente. Pode ser um conjunto 
com várias possíveis ações. Por exemplo, as varias ruas que partem do 
Centro de Distribuição.

Um modelo de transição entre as ações. Define o próximo estado, a par-
tir da escolha da ação atual. Até aqui, esses três componentes, for-
mam o espaço de estados do problema, que pode ser representado como 
um grafo, onde os nós são os estados e as arestas são as ações. Nesse 
grafo, um caminho é uma sequência de estados conectados por ações.

COMPRAS NA
INTERNET

CENTRO DE
DISTRIBUIÇÃO

LOCAL DA
ENTREGA

...MAIS
BARATO
POSSÍVEL

FUNÇÃO
DE CUSTO

PERCORRENDO
UM CAMINHO

PERCORRENDO
UM CAMINHO

ESTADO
INICIAL

MODELO DE
TRANSIÇÃO OBJETIVO

UMA FUNÇÃO
DE CUSTO 
DO CAMINHO

AÇÕES
AÇÕES
AÇÕES
AÇÕES

/Figura 4 - Exemplo do processo de entregas

/Figura 5 - 5 componentes para formalização de um problema
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Um teste de objetivo, que verifica, a cada estado, se o objetivo 
foi atingido. Para alguns problemas, pode-se ter mais de um estado 
objetivo, que define a solução do problema. No exemplo dado acima, 
o estado objetivo é o local de entrega da mercadoria adquirida.
Uma função de custo do caminho, que atribui um valor numérico a 
cada caminho do grafo. Na função de custo do agente entregador a 
quilometragem, por simplicidade, pode ser considerada como função 
de custo do caminho, quanto menor o caminho, menor o custo.

As perguntas que não querem calar são: Aonde As perguntas que não querem calar são: Aonde 
iremos chegar? Onde já podemos alcançar? iremos chegar? Onde já podemos alcançar? 
Como implementar? Computador mais inteli-Como implementar? Computador mais inteli-
gente que o homem? Grandes pesquisadores gente que o homem? Grandes pesquisadores 
já tinham um questionamento instigante já tinham um questionamento instigante 
desde os primórdios da IA: e o que será desde os primórdios da IA: e o que será 
do ser humano quando os robôs forem mais do ser humano quando os robôs forem mais 
inteligentes? Muitas destas perguntas já inteligentes? Muitas destas perguntas já 
têm respostas.têm respostas.

A figura ilustra o problema do agente que rea-
liza entregas, partindo do centro de distri-
buição, com objetivo de chegar ao local de 
entrega com o menor custo do caminho. Como 
pode ser visto, há vários caminhos e, con-
sequentemente, diversos custos. A busca pelo 
melhor caminho pode ser feita de diversas 
maneiras, como veremos mais à frente. A for-
malização mostrada aqui é abstrata e possi-
bilita a criação de um modelo simples para 
a resolução do problema. No mundo real, no 
entanto, há inúmeras variáveis a serem consi-
deradas na modelagem do problema, aumentando 
as chances de falha do projeto.

/Figura 6 - Exemplo de grafo dirigido

/Figura 7 - Mapa com localização do centro de distribuição 
e local de entrega para o problema apresentado no exemplo.
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No exemplo do agente entregador, além de considerar o caminho mais 
curto, a modelagem real deve levar em consideração outras variá-
veis, como por exemplo: 

. Tempo de viagem;
 
. Horário de trabalho do entregador, que deve 
  se adequar à legislação trabalhista vigente;

. Velocidade das vias;

. Condições reais do trânsito nas vias;

. Número de cruzamentos;

. Dentre muitas outras variáveis.

PRA ESTIMULAR

Que outra variável para o problema do entregador podemos pensar?
Lembrando que o veículo utilizado no transporte das mercadorias 
tem espaço limitado e durante o caminho o agente tem mais de uma 
entrega a ser feita.
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2.2 MÉTODOS DE BUSCA POR SOLUÇÃO

Feita a formulação de um problema, deve-se agora trabalhar para en-
contrar a sua solução. De acordo com o modelo proposto, uma solução 
consiste em uma sequência de ações possíveis, partindo do estado 
inicial a um estado objetivo. 

Cada possível solução forma o que chamamos de arvore de busca, ori-
ginada do universo de possíveis soluções. Uma arvore consiste em 
uma estrutura de dados não linear composta por nós (informações) 
organizadas hierarquicamente. 

Diversos algoritmos de ordenação, muito explorados em disciplinas 
introdutórias de Ciências da Computação, utilizam estruturas de da-
dos de árvores. Por exemplo, um vetor de números inteiros pode ser 
armazenado em uma árvore binaria de busca. Nessa árvore, os nós do 
lado esquerdo guardam os valores menores. Já os nós do lado direito 
contêm os valores maiores.

/Figura 8 – Exemplo de estrutura de dados em árvore

Na computação, a árvore é uma das principais estruturas de 
dados utilizadas e há diversos algoritmos eficientes de busca 
nessa estrutura.
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Essa restrição de ordenação é recursivamente aplicada a cada no 
da árvore, até chegar a uma folha da estrutura. Isso garante uma 
complexidade computacional aceitável, mesmo quando a quantidade de 
números armazenados é muito grande. Se a árvore estiver balanceada, 
isto é, a quantidade de nós à direita e à esquerda da raiz é quase 
a mesma, a complexidade de busca é logarítmica.

A Figura 10 exemplifica uma arvore binaria de busca balanceada. 
Por exemplo, se armazenarmos 1 milhão de números, será necessário 
percorrer em torno de 20 nós da árvore para encontrar um número 
desejado.

Com o problema na mão, basicamente pode-se optar por duas estraté-
gias de busca: busca sem informação e busca informada.

/Figura 9 - Árvore binária de busca balanceada

RELEMBRANDO O QUE É RECURSIVIDADE.

Podemos considerar que é um processo de repetição de uma rotina 
que chama a si mesmo inúmeras vezes.
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2.3. BUSCA SEM INFORMAÇÃO

2.3.1 BUSCA EM LARGURA

A busca sem informação, ou busca cega, é realizada sem informação 
adicional sobre os estados, além da definição do problema. A es-
tratégia é gerar novos estados e verificar se um estado objetivo é 
alcançado ou não. Difere na ordem em que os estados são explorados: 
busca em largura ou busca em profundidade.

A busca em largura (BFS – Breadth-First Search) é uma estratégia em 
que o nó raiz é verificado antes dos nós filhos do nó raiz.  Essa es-
tratégia é utilizada recursivamente para os nós internos da árvore 
(subárvores). A Figura 12 ilustra a busca em largura. Primeiro o 
nó A é visitado e seus filhos (B e C) serão os próximos. Posterior-
mente, o nó B é visitado, mas seus filhos, serão visitados somente 
após o nó C. Depois do nó C, o nó D é visitado, e então o nó E, F 
e G, respectivamente.

/Figura 10 - Exemplo de busca em largura
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2.3.2. BUSCA EM PROFUNDIDADE

A Figura 13 ilustra a busca em profundidade (DFS – Depth-First Se-
arch). Veja a diferença em relação à busca em largura. Nesse proce-
dimento, busca-se o nó mais profundo a partir da raiz. Dessa forma, 
visitamos primeiro o nó A, depois o B para se chegar ao D, que é 
um dos nós mais profundos da árvore. Retorna-se ao B para visitar 
o E, outro dos nós mais profundos.  Esse procedimento continua até 
que toda a árvore seja coberta. Nessa busca, toda uma subárvore à 
esquerda é visitada primeiro, para depois considerar a subárvore 
à direita. Caso a solução do problema fosse o nó C, ele só seria 
encontrado depois da visita aos nós A, B, D e E.

/Figura 11 - Exemplo de busca em profundidade
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2.3.3. COMPARAÇÃO ENTRE ESTRATÉGIAS

2.4. BUSCA INFORMADA

Existem diversas outras estratégias de busca não informadas, mas 
vale citar quatro critérios utilizados para se escolher dentre as 
estratégias de busca:

1.Completeza: o algoritmo garante encontrar a melhor solução?

2.Otimalidade: encontra a melhor de todas as soluções possíveis ao 
problema?

3.Complexidade de tempo: quanto tempo para encontrar a solução?

4.Complexidade de espaço: quanto de memoria é necessária para en-
contrar a solução?

A busca informada é chamada assim porque se tem informação, de um 
conjunto possível de estados, de qual é mais promissor, sabendo do 
estado atual. Esse conhecimento adicional é obtido por heurísticas, 
ou aproximações, utilizadas durante a busca.
Nas estratégias de busca informada, a cada passo utiliza-se uma 
busca de melhor escolha. A escolha de um nó ser percorrido é feita 
com base na função de avaliação f(n). Assim, dado um estado atual, 
a função é aplicada a cada possível expansão da solução com a fina-
lidade de avaliar o custo.  A expansão com menor custo é escolhida.
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2.4.1. BUSCA GULOSA DE MELHOR ESCOLHA

A busca gulosa expande a busca para o nó que seja o mais próximo 
do estado objetivo considerando apenas o caminho já feito até o 
estado atual. Considerando o exemplo dado no início deste capítulo, 
do agente de entregas, se o agente está no Centro de Distribuição, 
objetivando ir ao Local de Entregas, ele pode utilizar como a dis-
tância em linha reta para a próxima rua. A figura ilustra um possí-
vel cenário para o agente de entregas. Ir do Centro de Distribuição 
ao A custa 1, do Centro de Distribuição ao B custa 2 e do Centro de 
Distribuição ao C custa 5.

/Figura 12 - Possíveis caminhos entre CD e LE, para o problema do agente de entregas
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2.4.2. FUNÇÕES HEURÍSTICAS

Para finalizar o capitulo, temos a noção geral de heurística com o 
quebra-cabeça de oito peças. Considere o problema em um tabuleiro 
de 3 por 3, com 8 peças, cujo estado objetivo é ter as peças arran-
jadas conforme ilustrado na figura abaixo.

O custo médio para solucionar o quebra-cabeça de oito peças é de 22 
passos. O fator de ramificação é de cerca de 3.
(o que isso quer dizer? Para uma peça que estiver no meio do tabu-
leiro são possíveis 4 movimentos)
Quando estiver em um dos cantos, o fator de ramificação é 2, com 3 
movimentos.

Uma busca exaustiva em uma arvore de profundidade 22, seriam neces-
sários 31.381.059.609 estados! Dá até preguiça de pronunciar esse 
número, né, haha, mas são mais de 31 bilhões de estados. 

Em vez de explorar todas as possíveis movimen-
tações de peças, de maneira exaustiva, duas 
heurísticas podem ser utilizadas:
h1: número de peças fora do lugar. Assim, na 
Figura 15, h1 = 8 para o estado inicial, já que 
todas as peças estão fora do lugar.
h2: soma das distancias das peças de suas po-
sições-objetivo. Temos que considerar que as 
peças não podem se movimentar na diagonal, 
então utilizamos a distância de Manhattan ou 
distância de quarteirão, que é a soma das dis-
tancias horizontais e verticais. Para o estado 
inicial, temos:
 
h2 = 3 + 1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 2 =  18
como exercício, quais seriam os valores para 
h1 e h2, para o estado inicial da Figura 16?

/Figura 13 - Exemplo do estado inicial e final de um quebra-cabeça de oito peças

/Figura 14 - Configuração de quebra-cabeça, em um estado N
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No capítulo anterior tínhamos conhecimento do problema, de forma 
bastante limitada. Conhecíamos o estado atual, os estados percor-
ridos e os possíveis próximos estados, além de uma função de ve-
rificação que analisava se o estado atual era realmente o objetivo.

Essa visão não tem muitas chances de sucesso em problemas com 
muitos (um número enorme) de estados, considerando as limitações 
computacionais, de tempo, processamento e memória para resolver o 
problema.

Na Inteligência Artificial existe uma coisa chamada agentes base-
ados em conhecimento, que, como o nome diz, utilizam uma base de 
conhecimento. Um agente de conhecimento armazena sentenças, que, 
representam uma afirmação no mundo. As sentenças são expressas em 
uma linguagem de representação do conhecimento, que também pode ser 
chamada de axioma.

O conhecimento é dinâmico, ou seja, novas sentenças são adiciona-
das. Outras sentenças podem ser removidas, podem também ser alte-
radas.

3. REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO E RACIOCÍNIO

3.1. AGENTES BASEADOS EM CONHECIMENTO
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3.1.1. REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO

Mas então, o que é conhecimento? 
Antes, considere como dados, qualquer sequência numérica ou alfanu-
mérica que não possuem um significado associado (3, 4, 5, caminhão, 
acerola, ...). Quando esses dados são organizados e rotulados (Ta-
manho 3), (4 litros de acerola), (5 caminhões), passam a ser cha-
mados de informação, pois agora significam algo.

Conhecimento é a composição e organização de informações que per-
mitem raciocínio por parte de um ser humano ou uma máquina. Ex.: 
acerolas de tamanho 3, na carroceria de um caminhão).
Para representar o conhecimento, deixando um agente inteligente 
raciocinar a partir dele, utiliza-se a lógica.

Lógica é uma linguagem de propósito geral, utilizada para descrever 
fatos (verdades) em um mundo. A lógica também possui mecanismos 
para operar sobre os fatos visando o raciocínio. Assim como outras 
linguagens, existe uma sintaxe, que define a forma das sentenças e 
a semântica, que dá significado às sentenças. Cada sentença sempre 
é avaliada como verdadeiro ou falso.
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==> <==>

V A

A A

A A
A A

3.1.2. LÓGICA PREPOSICIONAL

A lógica preposicional é um tipo de lógica bem simples. Cada símbolo 
preposicional é sempre avaliado em verdadeiro ou falso. Sentenças 
complexas são feitas a partir de sentenças mais simples com o uso 
de conectivos lógicos. ( ¬ | Não ), ( ^ | E ),  ( v | OU ), ( ==> 
| implica, condicional ), ( <==> | se e somente se, bidirecional ).

Por exemplo, o uso do operador de negação para o símbolo A é ¬A Que 
significa “não A” ou “A é falso” ou ainda “não é o caso de A” Os 
outros operadores dependem de uma tabela verdade. Mostre a tabela 
verdade ilustrada na Table 1, a seguir, com os operadores ( ^ | E 
),  ( v | E ), ( ==> | implica, condicional ), ( <==> | se e somente 
se, bidirecional ).

Pela tabela, a sentença é verdadeira A^B (A e B) quando os dois 
valores são verdadeiros. Quando qualquer um dos dois símbolos é 
falso, a sentença é falsa.
Com o operador (A v B), ou seja, (A ou B), a sentença assume valores 
verdadeiros quando qualquer um dos símbolos é verdade. A sentença 
só é falsa quando A = F e B = F.

/Table 1 - Tabela verdade com resultados da aplicação de operadores entre A e B

(direcional)A

V V V V

V F F V

F V F V
F F F F

(e) (ou)B
V^

(bidirecional)



24

Como exercício para a turma, seria legal interpretar os outros dois 
operadores em sala. Um guia da resposta está disponível a seguir.
Para o operador implica ( A ==> B ), a sentença é verdadeira quan-
do algo verdadeiro, resulta em algo verdadeiro. Quando algo Falso 
resulta em algo verdadeiro. E quando algo Falso resulta em algo 
Falso.

Para o operador bidirecional ( A <==> B ), a sentença é verdadeira 
quando algo Verdadeiro resulta em algo Verdadeiro e se descons-
truímos o resultado, voltando ao ponto de partida, essa partida é 
verdadeira. E quando algo Falso resulta em algo Falso e se descons-
truímos o resultado, voltando ao ponto de partida, essa partida é 
realmente Falsa.

Parece complexo, formal e muito teórico, mas as aplicações são bem 
práticas na I.A., principalmente em agentes baseados em conheci-
mento. Imagine um agente (um chatbot) que deve responder “Sim” (ou 
seja, verdade) ou “Não” (ou seja, falso), para afirmações de um usu-
ário. Ele deve avaliar essas perguntas:

1. A terra é redonda?

2. A terra é quadrada E a lua é redonda?

3. A neve é branca SE a água é incolor?

4. A terra é quadrada OU a lua é redonda?

5. A terra NÃO é quadrada E a lua é redonda?

Baseado em nosso conhecimento de mundo, as só a sentença 2 é falsa, 
concorda?
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4. INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS ESPECIALISTAS

Um sistema é chamado de sistema especialista quando seu comportamen-
to, ou decisões, imitam o comportamento ou decisões de um especia-
lista da área de atuação do sistema. Assim, um sistema de diagnos-
tico em uma área medica se baseia em conhecimento obtido de médicos 
da área. Esse sistema diagnosticara de acordo com o conhecimento que 
obteve dos médicos, imitando suas decisões.

Um sistema especialista é normalmente escolhido como solução para 
problemas que um especialista humano poderia resolver. Geralmente, 
quanto mais complexo o problema a ser solucionado, mais técnicas de 
I.A. farão parte do sistema especialista.
A diferença entre um sistema algorítmico e um sistema especialista 
é que o sistema algorítmico armazena um conhecimento limitado em 
formato de código (por exemplo, pelo uso de comandos condicionais). 

Os sistemas especialistas, no entanto, utilizam uma base de conheci-
mento extraída de especialistas que dominam o problema a ser resol-
vido. Caso seja necessário aumentar o conhecimento sobre o ambiente 
para melhorar o desempenho do sistema, o sistema algorítmico neces-
sitará de mudança em seu código. Já o sistema especialista precisará 
apenas aumentar sua base de conhecimento, raramente necessitando 
alterar seu motor de inferência na base de conhecimento.

Um Sistema Especialista pode ser utilizado em diversos cenários com 
o intuito de agilizar e uniformizar soluções em organizações. Pode-
mos citar diversos cenários:

.Gerenciamento de decisões; 

.Diagnóstico de problemas; 

.Monitoramento e controle de processos; 

.Seleção e classificação de opções. 
 Pode-se citar, também, diversas áreas funcionais em que um 
 Sistema Especialista pode ser utilizado:
.Gestão financeira; 
.Estratégias de marketing; 
.Gerenciamento de materiais; 
.Planejamento de recurso capital; entre outras.
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A figura é de uma possível arquitetura para um Sistema Especialis-
ta. O usuário interage com o sistema através de uma interface, por 
meio da qual se possa obter respostas para problemas do ambiente 
escolhido. A interface repassa as entradas fornecidas pelo usuário 
à máquina (ou motor) de inferência, que, por sua vez, busca na base 
de conhecimento a resposta mais provável para o questionamento do 
usuário.

Os passos são possivelmente os seguintes: a definição do problema, 
a aquisição do conhecimento, a representação do conhecimento, a 
codificação, a avaliação do Sistema Especialista e a manutenção.

4.1. ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA 
ESPECIALISTA

/Figura 15 - Arquitetura de um Sistema Especialista

USUÁRIO

INTERFACE
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INFERÊNCIA

BASE DE 
CONHECIMENTO
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5. APRENDIZAGEM DE MÁQUINA

Nos capítulos anteriores foi abordado os métodos de busca, a repre-
sentação do conhecimento, do raciocínio e o que eram os sistemas 
especialistas, que atuam nas bases de conhecimento. Mas nem sempre 
é possível implementar um sistema especialista para simular o com-
portamento humano, resultando em um agente inteligente. 

Para um carro autônomo, por exemplo, dirigir em uma cidade cheia de 
outros carros, pessoas e obstáculos, não é possível prever todas 
as prováveis localizações de todos os objetos no ambiente. Na rea-
lidade o carro autônomo deve aprender a se movimentar considerando 
qualquer configuração de objetos. Então por isso, é necessário “en-
sinar” o sistema do carro autônomo a se movimentar dando exemplos 
de como se comportar quando algum objeto atravessa a rua, de como 
virar o carro, frear, etc. 

Em muitos cenários, existe muita informação disponível para o que 
aprenderemos neste capitulo: Aprendizado de maquina. Para o exemplo 
do carro autônomo, um ser humano poderia dirigir um carro numa ci-
dade, tomando decisões de frear, acelerar, virar, etc. e armazenar 
as configurações do ambiente a cada decisão. Sensores são utilizados 
para registrar os dados e as informações. Essas informações serão 
exemplos para que o sistema autônomo aprenda a navegar em uma ci-
dade com situações e condições de trânsito parecidas com as confi-
gurações do ambiente gravado antes.

A TEORIA DIZ QUE:

um programa de computador aprende pela experiência, com respeito 
a algum tipo de tarefa e performance, se sua performance na ta-
refa melhora com a experiência.
Complicado né!? Mas é simples, quanto mais exemplos e/ou experi-
ências o programa consumir, e com isso melhor realizar a tarefa, 
significa que ele está aprendendo.
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PESCAR

Sim

No geral, quando se fala em aprendizado de máquina e seus diversos 
algoritmos de aprendizado, o que se objetiva é a identificação de 
padrões.

Para exemplificar, considere um problema em que um pescador deseja 
saber se deve sair ou não para pescar, considerando algumas variá-
veis meteorológicas, como aparência do tempo, temperatura, umidade 
e vento.

A tabela “Características observadas para a decisão de sair ou não 
para pescar” apresenta diversos exemplos das características obser-
vadas e a melhor decisão: sair ou não para pescar. 
Atenção as características de temperatura e umidade, são apresen-
tados valores numéricos (temperatura em grau célsius e umidade em 
percentual) e valores nominais (temperatura entre quente, frio ou 
ameno e umidade entre normal e alta). Nas próximas seções deste ca-
pitulo serão apresentados alguns algoritmos que podem tratar valores 
nominais ou apenas trabalham com valores numéricos.

5.1. A PARTIR DE EXEMPLOS, IDENTIFICAMOS 
PADRÕES

APARÊNCIA 

DO TEMPO

TEMPERATURA 

NUMÉRICA

TEMPERATURA 

NOMINAL

UMIDADE

PERCENTUAL

UMIDADE

NOMINAL

Nublado Alta

VENTO

NãoQuente28 86

Nublado Normal Sim NãoFrio18 65

Nublado Alta Sim SimAmeno22 90

Nublado Não SimQuente27 75

Chuvoso Alta Não NãoAmeno21 96

Chuvoso Não NãoFrio20 80

Chuvoso Sim NãoFrio18 70

Chuvoso Não SimAmeno24 80

Chuvoso Alta Sim NãoAmeno17 91

Ensolarado Alta Não SimQuente29 85

Alta Sim SimQuente27 90

Alta Não SimAmeno22 95

Não SimFrio21 70

Sim SimAmeno24 70

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Ensolarado

Ensolarado

Ensolarado

Ensolarado

/Fonte: autor.
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Um padrão que, olhando atentamente para a tabela, poderia ser obser-Um padrão que, olhando atentamente para a tabela, poderia ser obser-
vado é que não se deve sair para pescar quando a aparência do tempo vado é que não se deve sair para pescar quando a aparência do tempo 
é chuvoso e a temperatura nominal é frio. Outro padrão é que todas é chuvoso e a temperatura nominal é frio. Outro padrão é que todas 
as vezes que a aparência do tempo for ensolarado, pode-se sair para as vezes que a aparência do tempo for ensolarado, pode-se sair para 
pescar.pescar.

Diversos algoritmos de aprendizado de máquina que serão apresenta-Diversos algoritmos de aprendizado de máquina que serão apresenta-
dos utilizarão técnicas probabilísticas, matemáticas ou simbólicas dos utilizarão técnicas probabilísticas, matemáticas ou simbólicas 
(entre outras) para identificar tais padrões e gerarão um modelo (entre outras) para identificar tais padrões e gerarão um modelo 
(segundo a técnica utilizada) para ser utilizado em dados cuja (segundo a técnica utilizada) para ser utilizado em dados cuja 
resposta esperada não é conhecida. Esse modelo, imita o comporta-resposta esperada não é conhecida. Esse modelo, imita o comporta-
mento dos humanos que definiram as respostas esperadas dos exemplos mento dos humanos que definiram as respostas esperadas dos exemplos 
utilizados no treinamento do aprendizado automático e terão, assim, utilizados no treinamento do aprendizado automático e terão, assim, 
um comportamento “inteligente”.um comportamento “inteligente”.
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5.2. PRINCIPAIS ETAPAS DO APRENDIZADO 
AUTOMÁTICO

No desenvolvimento de uma solução com o uso de aprendizado automáti-
co, há etapas que, na maioria das vezes, serão percorridos. A Figura 
18 (Principais etapas para um aprendizado automático) apresenta es-
sas etapas, iniciando pela seleção dos dados, passando pela etapa de 
rotulação, balanceamento dos dados, extração de features, seleção de 
features, treinamento do modelo e avaliação do modelo gerado. Geral-
mente, refinamentos podem ser feitos em alguma das etapas anteriores 
para alcançar melhores resultados na avaliação.

A seleção dos dados é uma tarefa primordial, porque, quanto mais 
representativos do problema forem os dados, mais chances de se obter 
um modelo de aprendizado que reagirá bem a novos dados do proble-
ma. Por exemplo, quando se deseja introduzir um agente inteligente 
proveniente do aprendizado automático em uma tarefa antes realizada 
manualmente, deve-se obter o máximo possível dos dados gerados ma-
nualmente. Desta forma, tais dados possibilitarão um comportamento 
automático similar ao humano. 

Imagine a tarefa de criar um atendente de helpdesk com aprendizado 
de máquina, os dados que devem ser obtidos são os que foram gerados 
tanto pelo atendente quanto pelo usuário do helpdesk. Se o objetivo 
é gerar um modelo de predição meteorológica, dados dos mais variados 
sensores (temperatura, pressão, velocidade do vento, etc.) devem ser 
reunidos do maior tempo de medição possível. 

/Figura 18 - Principais etapas para um aprendizado automático

SELEÇÃO DE DADOS REFINAMENTOS

ROTULAÇÃO AVALIAÇÃO

BALANCEAMENTO DOS DADOS TREINAMENTO DO MODELO

EXTRAÇÃO DAS 

CARACTERÍSTICAS (FEATURES)
SELEÇÃO DAS 

CARACTERÍSTICAS
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Com os dados obtidos, deve-se proceder com a Com os dados obtidos, deve-se proceder com a rotulação desses dados.  desses dados. 
Essa rotulação consiste, basicamente, em indicar, para cada exemplo Essa rotulação consiste, basicamente, em indicar, para cada exemplo 
dos dados obtidos, qual a resposta esperada. O termo muito utilizado dos dados obtidos, qual a resposta esperada. O termo muito utilizado 
na área para a resposta esperada é na área para a resposta esperada é classe (em tarefas de classifi- (em tarefas de classifi-
cação, como será visto a seguir, na taxonomia). Assim, para cada cação, como será visto a seguir, na taxonomia). Assim, para cada 
exemplo, deve-se dizer qual a classe esperada. No exemplo dos dados exemplo, deve-se dizer qual a classe esperada. No exemplo dos dados 
meteorológicos, para cada conjunto de medições, qual é a condição do meteorológicos, para cada conjunto de medições, qual é a condição do 
tempo (ensolarado, nublado, chuvoso, etc.), por exemplo.tempo (ensolarado, nublado, chuvoso, etc.), por exemplo.
  
Após a rotulação dos dados, o Após a rotulação dos dados, o balanceamento dos dados pode se mostrar  dos dados pode se mostrar 
necessário. Considere o caso em que os dados obtidos foram rotulados, necessário. Considere o caso em que os dados obtidos foram rotulados, 
sendo que a maioria com apenas duas de três classes do problema. Por sendo que a maioria com apenas duas de três classes do problema. Por 
exemplo, o problema meteorológico, num conjunto de 10 mil exemplos:exemplo, o problema meteorológico, num conjunto de 10 mil exemplos:

- 4,9 mil são de tempo ensolarado; 4,9 mil são de tempo ensolarado;
- 5 mil de nublado e apenas; 5 mil de nublado e apenas;
- 0,1 mil de chuvoso 0,1 mil de chuvoso

Tem-se poucos exemplos de dados para predizer tempo chuvoso. Deve-se, Tem-se poucos exemplos de dados para predizer tempo chuvoso. Deve-se, 
portanto, balancear os dados para evitar que o modelo aprenda e portanto, balancear os dados para evitar que o modelo aprenda e 
prediga mais as duas classes mais frequentes, errando muito a classe prediga mais as duas classes mais frequentes, errando muito a classe 
menos frequente.menos frequente.

O balanceamento dos dados pode ser feito por duas técnicas princi-O balanceamento dos dados pode ser feito por duas técnicas princi-
pais: pais: oversampling e e undersampling..

Na primeira técnica, deve-se obter mais dados da(s) classe(s) mino-Na primeira técnica, deve-se obter mais dados da(s) classe(s) mino-
ritária(s) (maioria), seja buscando mais dados, seja gerando dados ritária(s) (maioria), seja buscando mais dados, seja gerando dados 
sintéticos. sintéticos. 

Na segunda técnica, exemplos das classes majoritárias (maioria) Na segunda técnica, exemplos das classes majoritárias (maioria) 
devem ser dispensados, para ter proporção similar à(s) classes(s) devem ser dispensados, para ter proporção similar à(s) classes(s) 
minoritária(s) (minoria). O undersampling só́ deve ser aplicado caso minoritária(s) (minoria). O undersampling só́ deve ser aplicado caso 
o conjunto de dados tiver quantidade suficiente para dispensar dados o conjunto de dados tiver quantidade suficiente para dispensar dados 
sem perder performance no aprendizado.sem perder performance no aprendizado.

Em algoritmos tradicionais de aprendizado de máquina, a etapa de Em algoritmos tradicionais de aprendizado de máquina, a etapa de 
extração de atributos (features) é essencial, pois são os atributos  (features) é essencial, pois são os atributos 
extraídos dos dados que permitem aos algoritmos de aprendizado gerar extraídos dos dados que permitem aos algoritmos de aprendizado gerar 
modelos para predizer as classes desejadas. modelos para predizer as classes desejadas. 
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No exemplo meteorológico, cada medida obtida por cada sensor pode 
ser considerada um atributo do problema. Considerando outro exemplo, 
o problema de dar credito ou não a clientes de um banco, tem-se na 
tabela “Exemplo de atributos de entrada para um aprendizado automá-
tico” atributos e seus possíveis valores que podem ser extraídos das 
fichas cadastrais dos clientes. 

Nem sempre, no entanto, a extração de atributos é tão imediata, como 
mapear cada medição de um sensor ou campo de cadastro para um atri-
buto. Considere o problema de detectar e-mails spam. Nesse caso, os 
atributos consistirão em pistas espalhadas pelo titulo e corpo do 
e-mail. Por exemplo, a ocorrência de determinadas palavras que indi-
cam um spam (blacklist) ou palavras que indicam um e-mail confiável 
(whitelist) podem ser atributos dessa tarefa.

Um outro passo, às vezes opcional, é a seleção de atributos. Nem sem-
pre um atributo que escolhemos para resolver um problema é realmente 
importante para a solução. Isso quando tal atributo não atrapalha a 
identificação da solução pelo algoritmo de aprendizado. Alguns al-
goritmos, como a árvore de decisão, que veremos mais adiante, tem a 
robustez de selecionar os atributos que melhor se adequam à solução 
do problema. Já́ outros algoritmos podem não ser robustos assim. A 
seleção de atributos é feita com base em alguma métrica, como cor-
relação, ganho de informação ou entropia.

 
 

 

ATRIBUTO

GÊNERO

ESTADO CIVIL

PROFISSÃO

TRABALHA HÁ QUANTO TEMPO

CONSTA EM ÓRGÃOS DE PROTESTO

SALÁRIO

ALTURA

IDADE

NÍVEL EDUCACIONAL

VALOR

Primeiro grau incompleto
Primeiro grau completo
Segundo grau incompleto
Segundo grau completo
Superior incompleto
Superior completo
Pós-graduação

Masculino ou Feminino

Nome da profissão

Sim ou Não

Valor decimal

Valor decimal

Quantidade de meses

Solteiro, casado, divorciado, viúvo

Número inteiro
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Finalmente, chega à etapa de treinamento do modelo. Nessa etapa, de 
acordo com os atributos e seus tipos, quantidade de dados, tipo de 
classes (discretas ou contínuas), dentre outras características, 
deve-se escolher o melhor algoritmo de aprendizado automático. Na 
próxima seção será́ apresentada uma taxonomia das principais téc-
nicas de aprendizado.
 
O treinamento do modelo consiste na aplicação do algoritmo de trei-
namento nos dados que foram tratados nas etapas anteriores. Esses 
algoritmos, basicamente, encontrarão, para cada classe, o padrão 
que a indica. Posteriormente, com dados não vistos durante a etapa 
de treinamento, o modelo gerado poderá́ ser aplicado e as classes 
“identificadas”. 

Nem sempre treinar um modelo é o fim da solução. Uma etapa de avalia-
ção se mostra essencial para definir uma performance para a solução. 
A avaliação é feita utilizando-se algumas métricas, como precisão, 
cobertura, medida-F, acurácia. Outro recurso muito útil em alguns 
casos é a matriz de confusão. É importante salientar que muitos al-
goritmos de aprendizado apresentam, ao final do treinamento, muitas 
dessas métricas, mas nem sempre baseados em dados específicos para 
testar a solução.

Antes do treinamento, os dados devem ser separados em conjunto de 
treinamento (para efetivamente treinar o modelo) e teste. O con-
junto de teste, que não foi utilizado durante o treinamento, deve 
ser utilizado na etapa de avaliação para a geração das métricas. 

A avaliação assim como o uso efetivo do modelo de aprendizado no 
problema ao qual foi proposto devem ser analisados para identificar 
possíveis melhorias no processo. Por exemplo, ao se identificar que 
uma classe do problema está sendo confundida com outra, deve-se 
retornar à etapa de extração de features e escolher atributos que 
permitam distinguir melhor as classes confundidas. 

Tendo uma visão geral do processo de aprendizado automático, na 
próxima seção será́ apresentada uma taxonomia, ou organização, dos 
principais paradigmas e técnicas de aprendizado automático. 
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5.3. TAXONOMIA DO APRENDIZADO AUTOMÁTICO

As diversas formas de aprendizado automático podem ser categorizadas 
conforme a taxonomia da figura “Taxonomia das tarefas de aprendizado de 
máquina”. Os três principais paradigmas de aprendizado são: supervisio-
nado, semissupervisionado e não supervisionado. A grande diferença está 
nos dados utilizados durante o treinamento do modelo que encapsulará a 
“inteligência”.

No supervisionado, os dados são rotulados, ou seja, têm a indicação da 
resposta esperada, dada as características de cada exemplo. No Não Su-
pervisionado, os dados não têm essa rotulação. E no semissupervisionado, 
parte dos dados são rotulados e parte não são rotulados. 

No paradigma supervisionado tem-se dois grandes grupos de tarefas: clas-
sificação e regressão. Na primeira tarefa objetiva-se, dadas as carac-
terísticas de uma instância, definir uma classe (ou resposta esperada) 
dentre um número finito de possibilidades (conjunto discreto de valores). 
Na regressão, no entanto, esse conjunto de classes é infinito, como, por 
exemplo, um número real entre -1,0 e 1,0. 

No paradigma não supervisionado, há também diversas tarefas dentre as 
quais podemos citar a principal, que é o agrupamento e também a detecção 
de outliers. No agrupamento, o objetivo é identificar grupos nos exemplos 
(dados) segundo alguma métrica de similaridade dadas as características 
extraídas dos exemplos. 

No paradigma semissupervisionado, quaisquer das tarefas mencionadas po-
dem ser abordadas, iniciando tanto pela supervisão quanto pela não su-
pervisão. A semissupervisão é indicada para os casos em que se tem uma 
parte dos dados rotulados e uma grande quantidade de dados não rotulados. 
Para ficar mais claros esses paradigmas e suas principais tarefas, consi-
dere a seguir alguns exemplos de algoritmos de aprendizado de máquina, 
seus fundamentos e aplicabilidades.

APRESIZADO
AUTOMÁTICO

SEMISUPERVISONADO

PROPAGAÇÃO 
DE RÓTULOS

AGRUPAMENTOCLASSIFICAÇÃO
DETECÇÃO DE 
OUTLIERS

REGRESSÃO

NÃO SUPERVISIONADOSUPERVISIONADO

/Figura 19 - Taxonomia das tarefas de aprendizado de máquina.

PARADIGMAS

TAREFAS
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6. REPRESENTAÇÃO DA INCERTEZA

6.1. INCERTEZA

Como lidar com a incerteza em aplicações de aprendizado de máquina. 
Mesmo as decisões humanas lidam, muitas das vezes implicitamente, 
com o incerto, pois não se pode prever todas as variáveis que levam 
a uma decisão. 

Nem sempre temos acesso a exatamente todos os fatos de um deter-
minado ambiente e evento. Se o tivéssemos, poderíamos prever tudo 
o que aconteceria com certa exatidão. Em ambientes reais, dificil-
mente conseguiremos prever com exatidão tudo que acontecerá. Isso 
se reflete nas interpretações e decisões de agentes inteligentes, 
inclusive os gerados com aprendizado de máquina. 

Diversas variáveis não podem ser observadas, justamente por estar 
além do escopo do problema que estamos tentando resolver com inte-
ligência artificial. Assim, temos de recorrer a métodos que levem em 
consideração as incertezas que permeiam uma predição automática.
 
Um agente inteligente poderia ter planos de contingência para cada 
situação incerta, devido aos dados parciais do ambiente a que tem 
acesso, mas essa solução pode não ser viável, pois a quantidade de 
situações não previstas pode crescer muito, muito mesmo. Inclusive, 
pode-se não conseguir, a principio, um plano para cada imprevisto. 

Além da representação da incerteza, aproveitaremos o capítulo 
para uma abordagem prática ao aprendizado automático com o uso 
da linguagem Python e um módulo de machine learning amplamente 
utilizado, o Scikit-Learn. Os experimentos serão realizados, 
inclusive, no ambiente do Jupyter Notebook, que permite, dentre 
outras funcionalidades, visualização gráfica do dataset e execu-
ção do código, bloco a bloco. 
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Imagine um sistema especialista que faça a triagem de paciente em 
um pronto-socorro. Sua base de conhecimento é composta de conheci-
mentos extraídos de especialistas em triagem e consiste basicamente 
de conjuntos de sintomas que indicam possíveis “quadros” dos pa-
cientes. Um paciente que chegue ao pronto-socorro com um conjunto 
de sintomas C1 pode encaixar-se nos “quadros” Q1, Q2 e Q3. Por se 
tratar de uma triagem automática, o sistema especialista, mesmo 
não tendo certeza do quadro em que o paciente está, deve atribuir o 
paciente a um dos quadros. Então, como lidar com a incerteza? Qual 
o mecanismo que o sistema especialista deve adotar para escolher o 
mais promissor?

6.2. LIDANDO COM A INCERTEZA: PROBABILIDADES

Uma forma de lidar com a incerteza é com o uso das probabilidades. 
Considere, por exemplo, um sistema especialista que auxilie um den-
tista em identificar problemas dentários. Um sintoma dor_de_dente 
pode indicar cáries.

dor_de_dente => cárie

Mas nem todos os pacientes estão com dor_de_dente por causa da cá-
rie, pois pode ser por outras causas:

dor_de_dente => cárie ou periodontite ou abcesso

Portanto, quanto menos características a serem observadas temos, 
menor a certeza que temos em uma previsão, ou classificação. No en-
tanto, no exemplo anterior, suponhamos que 80% dos pacientes ava-
liados tinham o sintoma dor_de_dente devido a alguma cárie, então, 
lidamos com a incerteza de uma previsão baseada apenas nesse atri-
buto com a afirmação: “O paciente com dor_de_dente tem cárie, com 
80% de chances”. 

É óbvio que em problemas reais não baseamos uma afirmação em apenas 
uma característica, dessa forma, lançamos mão da teoria da proba-
bilidade para atribuir um grau de confiança a cada afirmação feita. 
Esse grau de confiança, geralmente, está entre os valores 0 e 1. 
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6.3  O TEOREMA DE BAYES

Em teoria da probabilidade, o teorema de Bayes (ou lei, ou regra de 
Bayes) descreve a probabilidade de um evento baseado na observação 
e quantização de conhecimentos anteriores relacionados ao evento. 
Em outras palavras, o teorema de Bayes computa a probabilidade (ou 
grau de confiança) de uma afirmação a partir de um conjunto de ob-
servações. 

Considere o seguinte exemplo: Se num bairro, no caso de um alarme 
que dispara, deseja-se quantificar a chance de uma tentativa de rou-
bo a uma casa. Para isso, temos as seguintes observações: 

.Quando há uma tentativa de roubo, em 95% dos casos, o alarme dis-
para; 
.Em apenas 1% dos casos, o alarme dispara por outros motivos; 
.No bairro em questão, há uma chance de 1 em 10.000 (0.0001) de uma 
casa ser assaltada em determinado dia. 

Podemos formular, então:
P(alarme|roubo) = 0.95, que é a probabilidade de um alarme disparar 
na tentativa de um roubo.
P(roubo) = 0.0001, probabilidade de um roubo.
P(alarme|não_roubo) = 0.01, probabilidade de um alarme por outros 
motivos.

                 P(roubo|alarme)*P(roubo)   0,95*0,001
P(roubo|alarme)=                          =            = 0,0095
                   P(alarme|não_roubo)         0,01

Dessa forma, podemos dizer
Dessa forma, podemos dizer que as chances de uma tentativa de rou-
bo, quando um alarme dispara, são de 0,95%, ou seja, menos que 1%. 
Isto ocorreu, pois as chances de ocorrer uma tentativa de roubo no 
determinado bairro são muito pequenas (0.0001) em comparação com a 
probabilidade do alarme soar por qualquer outro motivo que não seja 
o roubo (0.01). 
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6.4. HANDS ON! APLICANDO O APRENDIZADO 
AUTOMÁTICO!

6.4.1. AMBIENTES DE DESENVOLVIMENTO PYTHON

6.4.2. DADOS DO EXPERIMENTO

É possível preparar um ambiente para experimentos, garantindo que 
o Python esteja instalado na máquina. Ou, caso tenha internet, é 
possível acessar um ambiente pré-configurado online em: https://ju-
pyter.org/try-jupyter/retro/notebooks/?path=notebooks/Intro.ipynb

Há diversos dados (datasets) disponíveis para experimentos de 
aprendizado automático disponíveis para as mais diversas áreas. No 
caso desse primeiro experimento, vamos considerar dois datasets, 
um de câncer de mama (Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic) Data-
base: https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Breast+Cancer+Wis-
consin+(Diagnostic)) e outro de diabetes (Diabetes Data: https://
www4.stat.ncsu.edu/~boos/var.select/diabetes.html)

O dataset de câncer de mama foi gerado a partir de imagens digi-
talizadas de amostras retiradas de mamas. Essas imagens descrevem 
características dos núcleos celulares presentes nas imagens. Foram 
extraídos 30 atributos numéricos, tais como o raio e perímetro dos 
núcleos celulares. São 569 exemplos de amostras. Desses, 212 indi-
cam tumores malignos e 357, benignos. Esse é um típico problema de 
classificação binária. 

O dataset de diabetes consiste em dados recolhidos de 442 pacientes 
com diabetes. Portanto, não serve para detecção de diabetes, mas 
para verificar a progressão da doença um ano após sua observação. 
Foram analisadas 10 características, como idade, sexo, índice de 
massa corporal, etc. A classe desse problema é contínua, isto é, 
indica a progressão da doença. Esse tipo de classe é indicado para 
a aplicação de regressão linear. 
 

https://jupyter.org/try-jupyter/retro/notebooks/?path=notebooks/Intro.ipynb
https://jupyter.org/try-jupyter/retro/notebooks/?path=notebooks/Intro.ipynb
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Breast+Cancer+Wisconsin+(Diagnostic))
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Breast+Cancer+Wisconsin+(Diagnostic))
https://www4.stat.ncsu.edu/~boos/var.select/diabetes.html)
https://www4.stat.ncsu.edu/~boos/var.select/diabetes.html)


39

6.4.3. EXECUTANDO E INTERPRETANDO O EXPERIMENTO

Podemos executar os experimentos a seguir, utilizando qualquer 
browser web, como o Google Chrome ou Mozilla Firefox.

O Jupyter Notebook permite executar partes do código Python isolada-
mente, considerando todo o contexto do código que já foi executado, 
reexecutar alguma parte sem ter de executar o resto do código já 
executado. Além disso, esse ambiente de edição tem muitas features 
gráficas, com o uso do Matplotlib, por exemplo, permitindo visualizar 
gráficos e imagens logo abaixo do código Python que gerou a informa-
ção. No caso de experimentos com IA, esse ambiente é muito útil e 
produtivo.

Para acessar o Jupyter, basta abrir o navegador e digitar: https://
jupyter.org/try-jupyter/retro/notebooks/?path=notebooks/Intro.
ipynb

Como ilustrado na Figura abaixo, você pode iniciar a criação de seu 
código Python e ir executando à medida que quiser ver o resultado 
até então. No exemplo, no primeiro bloco, um texto foi atribuído a 
uma variável. No segundo bloco, o comando print foi utilizado para 
exibir o valor da variável. Veja que cada bloco foi executado inde-
pendentemente. No caso de códigos mais complexos e longos, executar 
bloco a bloco pode ser uma “mão na roda” para verificar os resultados 
intermediários ou debugar o código. 

Figura 20 - Tela inicial do Jupyter Notebook Online

https://jupyter.org/try-jupyter/retro/notebooks/?path=notebooks/Intro.ipynb
https://jupyter.org/try-jupyter/retro/notebooks/?path=notebooks/Intro.ipynb
https://jupyter.org/try-jupyter/retro/notebooks/?path=notebooks/Intro.ipynb
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Figura 20 - Tela inicial do Jupyter Notebook Online

Como não é o objetivo neste capítulo apresentar esse ambiente de edi-
ção e execução de código Python, vamos ao que interessa: experimentos 
de machine learning!

O roteiro do experimento é o seguinte:

1.Carregar os módulos Python a serem utilizados. 
2.Carregar os datasets a serem utilizados para o aprendizado auto-
mático. 
3.Treinar modelos de aprendizado automático, variando algum parâme-
tro e fazer sua avaliação.

Que fique claro uma coisa, você terá que explorar mais modelos de apren-
dizado automático, assim como seus parâmetros! O Scikit-Learn, dentre 
tantos outros módulos Python, contém inúmeros modelos de classificação, 
regressão, agrupamento, etc. que você deve conhecer e explorar. Tal co-
nhecimento fará com que você escolha o melhor modelo, com os melhores 
parâmetros para o problema que enfrentar. 
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Carregamento dos módulos 

O Código-Fonte 6.1 “Importação dos módulos Python para os experimentos 
com aprendizado automático” mostra os módulos necessários para os ex-
perimentos a seguir. O módulo sklearn contém os datasets de câncer de 
mama (carregados pela função load_breast_cancer) e diabetes (load_dia-
betes). Contém também os algoritmos de aprendizado de máquina, dentre 
eles o svm (support-vetor machines), DecisionTreeClassifier (árvores 
de decisão) e LinearRegression (regressão linear). Além dos dados e 
algoritmos de treinamento, contém um importante módulo, o train_test_
split, que faz a separação do dataset em dados de treinamento e teste. 
Importante lembrar que o conjunto de teste é apenas utilizado para 
avaliar o modelo gerado por um algoritmo de treinamento e não deve ser 
utilizado durante o treinamento.

from sklearn.datasets import load_breast_cancer
from sklearn.datasets import load_diabetes
from sklearn import svm
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.model_selection import train_test_split
import matplotlib.pylab as plt
%matplotlib inline 

Carregamento dos datasets

O código fonte a seguir exibem o carregamento dos datasets de câncer de 
mama e diabetes. Para cada dataset, são exibidos os nomes dos atribuídos 
(método .features_names).
Para o dataset de câncer de mama, as classes são discretas (maligno ou 
benigno). Já para o de diabetes, a classe é um valor contínuo (que varia 
de 25.0 a 346.0)

dataset_cancer = load_breast_cancer() 
print(dataset_cancer.feature_names)
print(dataset_cancer.target_names)

dataset_diabetes = load_diabetes() 
print(dataset_diabetes.feature_names)
print(dataset_diabetes.target)

Para obter a visualização dos prints dos códigos fonte anteriores, 
no jupyter notebook, basta clicar no botão “Run”, quando o foco es-
tiver no respectivo bloco de código. O exemplo mostra a saída pro-
duzida para o Código-Fonte indicado acima. O dataset de câncer de 
mama tem uma lista de 30 atributos (features_names) e duas classes 
(target_names). Já o dataset de diabetes tem 10 atributos (featu-
res_names) e, para cada instância do dataset, um valor para a classe 
(target).
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Treinamento e avaliação dos modelos

Antes de realizar o treinamento, os datasets devem ser separados em treino e 
teste. Considere X_train_can como os atributos de treinamento e X_test_can, 
os de teste do dataset de câncer de mama. Y_train_can e y_test_can, respec-
tivamente, as classes do dataset de câncer de mama. Analogamente, é feita 
a divisão para o dataset de diabetes.

X_train_can, X_test_can, y_train_can, y_test_can = 
train_test_split(dataset_cancer.data, dataset_cancer.target, 
stratify=dataset_cancer.target, random_state = 42)

X_train_dia, X_test_dia, y_train_dia, y_test_dia = 
train_test_split(dataset_cancer.data, dataset_cancer.target, 
stratify=dataset_cancer.target, random_state = 42)

Figura 22 - Exemplo de execução de dois blocos de códigos e suas respectivas saídas



43

A seguir, serão exibidos o treinamento e avaliação de dois algoritmos 
de treinamento, a saber, o SVM e Árvores de Decisão. Vale salientar 
novamente que diversos outros algoritmos estão disponíveis e fica como 
exercício sua exploração nos datasets abordados e em outros datasets. 
O treinamento de modelos com SVM é apresentado no Código-Fonte. São 
criadas duas listas (training_accuracy e test_accuracy) que armaze-
narão as avaliações do modelo gerado tanto no conjunto de treinamento 
quanto no de teste.

Veja que os resultados obtidos no conjunto de treinamento devem sem-
pre ser altos, próximos de 1.0 (100%), pois foi nesses dados que o 
algoritmo se baseou para gerar o modelo. Já os resultados obtidos no 
conjunto de teste são os valores que indicam o quão acurado está o 
modelo gerado. São utilizadas essas listas, pois a cada iteração do 
comando for é testado um parâmetro diferente.

O SVM trabalha com o uso de um kernel que faz a transformação dimen-
sional dos atributos (pesquise um pouco mais sobre o SVM). Há diver-
sos possíveis kernels, então são testados três: linear, rbf (radial 
basis function) e sigmoid.

A curva azul indica a acurácia do modelo com os três kernels, já a 
linha laranja, indica a acurácia no conjunto de teste. Para escolher 
o melhor kernel, utilizamos a linha laranja e, como pode ser concluí-
do, o kernel linear foi o que me se comportou nesse problema, com uma 
acurácia de aproximadamente 0.95 (95%). 
Já os outros kernels ficaram com acurácias abaixo de 0.65. 

training_accuracy = [] test_accuracy = [] 
kernels = [‘linear’, ‘rbf’, ‘sigmoid’] 
for kernel in kernels: 
   svm_ model = svm.SVC(kernel=kernel) 
   svm_model.fit(X_train_can, y_train_can) 
   training_accuracy.append(svm_model.score(X_train_can, 
   y_train_can)) test_accuracy.append(svm_model.score(X_test_can, 
   y_test_can)) 
plt.plot(kernels,training_accuracy, label=’Acuracia no conj. treino’) 
plt.plot(kernels,test_accuracy, label=’Acuracia no conj. teste’) 
plt.ylabel(‘Accuracy’)
plt.xlabel(‘Kernels’) 
plt.legend()
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O uso de árvores de decisão é feito no código abaixo. Nesse caso 
também foram utilizadas duas listas para armazenar os resultados 
das avaliações. O parâmetro que foi escolhido para exemplificar o 
melhor ajuste foi a profundidade máxima (max_depth) da árvore de 
decisão.

Fica, claro, pela figura a seguir, que as árvores geradas com profun-
didade máxima 4 e 5 obtiveram os melhores resultados na avaliação.

training_accuracy = [] 
test_accuracy = [] 

prof_max = range(1,10) 

for md in prof_max:
   tree = DecisionTreeClassifier(max_depth=md,random_state=0) 
   tree.fit(X_train_can,y_train_can) 
   training_accuracy.append(tree.score(X_train_can, y_train_can)) 
   test_accuracy.append(tree.score(X_test_can, y_test_can)) 
plt.plot(prof_max,training_accuracy, label=’Acuracia no conj. treino’) 
plt.plot(prof_max,test_accuracy, label=’Acuracia no conj. teste’) 
plt.ylabel(‘Acuracia’) 
plt.xlabel(‘Profundidade Maxima’) 
plt.legend() 
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Por fim, o último código-fonte apresenta o treinamento (método .fit) 
e avaliação (método .score) de um modelo de regressão linear, dado 
que o dataset de diabetes tem classes contínuas, indicando a pro-
gressão da doença em diabéticos, um ano após sua avaliação.

Foi variado apenas um parâmetro, o fit_intercept, que assume valo-
res booleanos (True ou False). Um gráfico foi gerado para escolher 
o melhor parâmetro (Figura 6.8 Exemplo de gráfico de avaliação do 
modelo de regressão linear”). Pelo gráfico, o melhor parâmetro é 
fit_intercep igual a True.
 

training_accuracy = [] 
test_accuracy = []

for interception in [True, False]:
    regr = LinearRegression(fit_intercept=interception)
    regr.fit(X_train_dia, y_train_dia) 
    training_accuracy.append(regr.score(X_train_dia, y_train_dia)) 
    test_accuracy.append(regr.score(X_test_dia, y_test_dia))
plt.plot([“Interc”, “No Interc”],training_accuracy, label=’Acura-
cia no conj. treino’)
plt.plot([“Interc”, “No Interc”],test_accuracy, label=’Acuracia no 
conj . teste’)
plt.ylabel(‘Acuracia’) 
plt.xlabel(‘Fit Intercept’) 
plt.legend()

/Figura 23 - Gráfico gerado com os dados da avaliação das árvores de decisão com variações 
da profundidade máxima
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/Figura 24 - Exemplo de gráfico de avaliação do modelo de regressão linear.

Após o treinamento dos modelos exemplificados acima, eles podem ser 
utilizados para classificar dados ainda não vistos (ou fazer a regres-
são linear deles), ou seja, classificando dados num cenário real. 

Os dados que serão classificados devem ter os mesmos atributos en-
contrados no treinamento. Por exemplo, o dataset de diabetes tem 10 
atributos: (‘age’, ‘sex’, ‘bmi’, ‘bp’, ‘s1’, ‘s2’, ‘s3’, ‘s4’, ‘s5’, 
‘s6’), então, ao utilizar o modelo gerado para prever a progressão da 
diabetes, os dados de entrada devem ser valores para esses 10 atri-
butos. 

Não fique restrito aos datasets, algoritmos e parâmetros abordados 
neste capítulo, tem muito, muito mais a ser explorado! Mãos à obra! 
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7. AGENTES DE SISTEMAS

Sistemas computacionais clássicos trabalham em suas tarefas por 
meio de algoritmos desenvolvidos para lidar com situações e dados 
já́ previstos. Por exemplo, um sistema de cadastro de pacientes de 
um consultório médico pode estar programado para apenas receber os 
dados digitados por um usuário e encaminhar para suas respectivas 
tabelas em um banco de dados. Nesse sistema hipotético, algumas 
funcionalidades, como busca por pacientes e criação de relatórios, 
podem, também, estar implementadas.

Mas qual a diferença de um sistema desses para um sistema inteli-
gente? Como tornar esse suposto sistema em um sistema inteligente? 
Imagine que, dentre as informações inseridas pelo usuário no sis-
tema, estejam dados do paciente, como: data de nascimento, peso, 
altura, doenças anteriores e atuais, medicamentos que o paciente 
toma, se já fez alguma cirurgia, etc. etc. Um sistema inteligente 
pode analisar essas informações e relacioná-las com as informações 
de outros pacientes com o intuito de diagnosticar alguma doença ou 
criar um alerta para o médico que atenderá o paciente, indicando 
algo que deve ser verificado.

Um sistema que seja dotado dessa “inteligência” foge dos moldes 
padrões de desenvolvimento de um sistema de consultório médico e 
contém um agente inteligente que o auxilia no tratamento da infor-
mação, assim como nas tomadas de decisão.

Até o momento, vimos diversas abordagens e técnicas que permitem 
a criação de agentes inteligentes, tais como a representação do 
conhecimento, sistemas especialistas e o uso de aprendizado de má-
quina, considerando, inclusive, a incerteza nas tomadas de decisão.

Veremos que tais abordagens e técnicas podem ser aplicadas em di-
versos escopos e tipos de dados. Cada qual com suas peculiaridades 
e técnicas mais indicadas. Consideraremos o Processamento da Lin-
guagem Natural (tanto escrita quanto falada), o Processamento de 
Imagens e Robótica.
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7.1. PROCESSAMENTO DA LINGUAGEM NATURAL

O Processamento da Linguagem Natural (PLN) procura capacitar os 
computadores a processar a linguagem natural. Uma linguagem natu-
ral, como o Português (usado para a escrita deste documento), tem 
peculiaridades que linguagens de programação não têm. Um compilador 
não fica na dúvida quando vê̂ um comando, ele sabe exatamente o que 
fazer. Já́ uma frase em linguagem natural pode levar a uma ambigui-
dade de interpretação. Considere a simples frase a seguir:

“Eu vi o homem de binóculos.” 

Quem estava de binóculos, “Eu” ou o “homem” que foi visto? Talvez, 
se disséssemos:

“Eu vi o leão de binóculos.”

Teríamos mais chances de interpretar que “Eu” estava de binócu-
los, pois leões não usam binóculos. Certo?

O Processamento de Linguagem Natural é composto de diversas téc-
nicas que possibilitam a interpretação textual de forma automá-
tica, desde o entendimento de cada palavra até porções maiores 
como sentenças, parágrafos e documentos. Tal interpretação também 
ocorre em diversos níveis linguísticos: léxico, morfossintáti-
co, sintático, semântico e discursivo, visto que a complexidade e 
subjetividade de interpretação aumenta do léxico ao discursivo.

Para se familiarizar um pouco mais com o Planejamento de Lingua-
gem Natural, nessa área são desenvolvidos os tradutores automáti-
cos, revisores ortográficos e gramaticais, e quaisquer outras fer-
ramentas que necessitem lidar com textos de forma inteligente.

Um fato que tem tornado o interesse em Planejamento de Linguagem 
Natural mais forte é que boa parte das informações disponíveis na 
Web estão em formato textual. Inclusive, nas redes sociais (como 
Facebook e Twitter) e blogs, as pessoas expressam suas opiniões, 
fazem suas criticas e sugestões, falam sobre os mais diversos as-
suntos, tornando tais conteúdos preciosíssimos para empresas, por 
exemplo. Empresas podem verificar a aceitação de seus produtos e 
serviços por meio dessas informações, assim como obter sugestões 
de melhoria em tais produtos e serviços.
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Podemos citar diversas tarefas realizadas pelo Processamento de Podemos citar diversas tarefas realizadas pelo Processamento de 
Linguagem Natural, tanto de análise, como de transformação e geraLinguagem Natural, tanto de análise, como de transformação e gera

Análise:  Etiquetação morfossintática (identificação desambiguada das Etiquetação morfossintática (identificação desambiguada das 
classes de palavras: substantivo, verbo, adjetivo, etc.);classes de palavras: substantivo, verbo, adjetivo, etc.);

Parsing Sintático (identificação da estrutura das sentenças em Parsing Sintático (identificação da estrutura das sentenças em 
sujeito, verbo, objetos, adjuntos, etc.);sujeito, verbo, objetos, adjuntos, etc.);

Análise de Sentimentos (se um trecho de texto tem um sentimento Análise de Sentimentos (se um trecho de texto tem um sentimento 
positivo, negativo ou neutro);positivo, negativo ou neutro);

Identificação de entidades (identificação de locais, organizações, Identificação de entidades (identificação de locais, organizações, 
pessoas, etc.);pessoas, etc.);

Parsing Discursivo (identificação dos motivos que levaram o produtor Parsing Discursivo (identificação dos motivos que levaram o produtor 
do texto a dizer o que disse e da forma que disse).do texto a dizer o que disse e da forma que disse).

Transformação: Tradução automática (transformação automática da 
língua de um texto para outra);

Tradução automática (transformação automática da língua de um texto Tradução automática (transformação automática da língua de um texto 
para outra);para outra);

Geração textual (geralmente para colocar em linguagem natural algum 
conhecimento em alguma base de conhecimento, tal como é feito pelos 
chatbots mais avançados).
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7.2. PROCESSAMENTO DE IMAGENS

Diz um ditado: “uma imagem vale mais que mil palavras”. Então, se 
eu tiver a capacidade de interpretar textos, quero ter também a 
capacidade de interpretar imagens, que podem acumular, em si mesmas, 
muita informação. Um agente inteligente, dependendo de seu propósi-
to, deve ser capaz de perceber o ambiente à sua volta e isso inclui 
o Processamento de Imagens. 

Imagine que você vá a uma loja para comprar uma camiseta igual a 
de uma pessoa que você viu na internet. Você pode levar para o 
vendedor uma foto da pessoa que você viu vestindo a camiseta que 
você quer comprar. O vendedor identificará os detalhes, como cor, 
modelo, estampa e dirá se tem ou não tal camiseta. Ou então, ele 
poderá sugerir camisetas semelhantes. Será que um site de vendas 
online poderia fazer o mesmo? Se ele for dotado de um sistema de 
Processamento de Imagens, sim!

Um outro exemplo são os carros autonômos, que são munidos de diversas 
câmeras para perceber o ambiente (além dos mais diversos tipos de 
sensores, como sonares e infravermelhos).

O Processamento de Imagens processa um lote de informações (imagem) 
e pode detectar os limites de cada objeto presente, assim como 
classificar esses objetos.

A figura “Ilustração da segmentação de imagens” ilustra a tarefa de 
segmentação de imagens. À esquerda da figura está a imagem original 
e à direita, a imagem com sombreamentos coloridos de acordo com os 
objetos identificados automaticamente nas imagens. Isso habilita um 
computador a identificar objetos nas imagens e fazer sua classificação, 
sejam pedestres, vias, carros, árvores, placas de sinalização, etc.
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Fonte: http://vladlen.info/publications/feature-space-optimiza-
tion-for-semantic-video-segmentation/ (2016)

Dentre as diversas tarefas do Processamento de Imagens, podemos 
citar:

.Segmentação de imagens (identificando os objetos presentes na ima-
gem);

.Reconhecimento dos objetos segmentados (classificação dos objetos 
reconhecidos na imagem em ‘coisas’ do mundo real);

.Reconstrução de cenas (reconstrução de partes danificadas de uma ou 
mais imagens de um local, por exemplo);

.Restauração de imagens (removendo ruídos, por exemplo).

Figura 25 - Ilustração da segmentação de imagens

http://vladlen.info/publications/feature-space-optimization-for-semantic-video-segmentation/
http://vladlen.info/publications/feature-space-optimization-for-semantic-video-segmentation/
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