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PREFÁCIO

A inteligência artificial (IA) está remodelando as economias, prometendo 

gerar ganhos de produtividade, melhorar a eficiência e reduzir custos. Além de 

promessas de contribuir para uma vida melhor e ajuda as pessoas a fazer melho-

res previsões e decisões mais informadas. Essas tecnologias, no entanto, ainda 

estão em sua infância, e ainda há muitas promessas de que a IA enfrentará os 

desafios globais e promoverá a inovação e o crescimento. À medida que os im-

pactos da IA permeiam nossas sociedades, seu poder de transformação deve ser 

colocado a serviço das pessoas e do planeta.

Este livro, reúne alguns trabalhos que relatam aplicações de IA em situa-

ções do nosso cotidiano. O objetivo é ajudar a construir uma compreensão com-

partilhada da IA no presente e no curto prazo e incentivar um amplo diálogo sobre 

questões práticas importantes, e possíveis cenários de aplicação para modelos 

computacionais inteligentes.

O livro baseia-se no trabalho do grupo composto por cientistas da com-

putação e matemáticos do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, formado para 

desenvolver estudos, pesquisas e produtos relacionados a IA, sistemas compu-

tacionais aplicados, e desenvolvimento de aplicações inteligentes. Seus debates 

inspiraram a utilização e criação de modelos de machine learning e deep learning 

em diversos campos do conhecimento. Estes trabalhos reunidos aqui enfatizam 

a aplicabilidade da IA e de seus modelos em setores como esportes, meteorolo-

gia, e finanças.

Olhando para o futuro, esperamos progredir juntos em questões técnicas 

relacionadas à IA, com o objetivo de incentivar, nutrir e monitorar o desenvolvi-

mento responsável de sistemas confiáveis de IA para o benefício da sociedade. 

Uma excelente leitura!
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INTRODUÇÃO 

A previsão de resultados de partidas de futebol usando redes neurais é um 

fenômeno que vem sendo utilizada tanto em diferentes tipos de campeonatos 

de futebol quanto em diferentes linhas de pesquisa,como a utilização de Santos 

(2018) e Frozza (2021), seja simplesmente para a previsão matemática do ven-

cedor, vice e outras posições do campeonato ou, a partir de aprendizado de má-

quina conforme a competição acontece  e essas informações são armazenadas 

nos algoritmos, a rede neural é capaz de mostrar todas as estatísticas de equipes 

e jogadores com máxima precisão possível no final do torneio.

Os trabalhos desenvolvidos com o tema deste projeto, a citar alguns: Pe-

conick (2018), Santos (2019), Gamerman (2010) e Schneider (2018) contém di-

ferentes empregabilidades, além de alguns desses trabalhos usarem torneios 

eliminatórios, com poucos dados para a rede neural artificial (RNA), e usarem 

modelos matemáticos e estatísticos para as previsões.Um modelo de liga, com 

mais jogos e mais times pode aprimorar a porcentagem de acerto da inteligência 

artificial (IA). Devemos considerar também que o futebol é um esporte complexo 

e que a diversos fatores são desconsiderados quando o quesito é uma previsão, 

pois há fatores que podem determinar o resultado de uma partida de maneira 

indireta, como condições climáticas da partida, formação dos times, jogadores 

machucados e entrosamento entre os jogadores dos times, dificultando assim o 

trabalho de previsão.

O objetivo deste trabalho é aplicar as RNAs na temporada 2018-2019 da 

Premier League (PL) para que a IA, a partir dos resultados e das estatísticas de 

todas as 37 rodadas anteriores, consiga prever os resultados da rodada final 

com o máximo de precisão possível, bem como aumentar o conhecimentos dos 

discentes do curso de Ciência da Computação do Instituto Federal do Triângulo 

Mineiro - Campus Ituiutaba e também a comunidade acadêmica em geral sobre                 
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o uso e a aplicabilidade das redes neurais para resolver problemas diversos, 

como prever resultados de futebol, por exemplo, que é o esporte coletivo mais 

popular do mundo e atrai milhões de torcedores e investimentos.

REFERENCIAL TEÓRICO

Do futebol 

De acordo com Silva (2005) o futebol é o esporte coletivo mais popular do 

mundo, embora suas origens sejam desconhecidas. Há registros de esportes 

similares praticados com os pés desde 2 a.C na China antiga, quando era usa-

do como treinamento militar, e foi utilizado desse jeito até o final do século XIX, 

quando algumas regras começaram a ser fixadas. A partir das grandes rotas co-

merciais dessa época, o esporte começou a sua difusão. Em uma dessas rotas, 

estava Charles Miller, que foi para o Reino Unido quando criança e, ao voltar 

para o Brasil, começou a praticar e compartilhar seus conhecimentos sobre o 

jogo, sendo considerado por Santiago (2018) o pai do futebol no Brasil. A partir da 

primeira partida entre funcionários da Companhia de Gás e a Companhia Ferro-

viária de São Paulo, o futebol começou a sua popularização entre os funcionários 

operários, mas começou a ser elitizado e até proibido para pessoas pretas até o 

começo do século XX. 

Em 1904, a Fédération Internationale de Football Association (FIFA) foi cria-

da, quando algumas federações europeias, que organizam o esporte em seus 

países, se uniram com o objetivo de tornar o futebol um esporte mundialmente 

conhecido, e em 1914, foi criada a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 

que é o órgão responsável pela modalidade no Brasil até hoje, se associando a 

FIFA em 1923. Em 1930 aconteceu a primeira competição intercontinental entre 

países que faziam parte da FIFA, conhecida como Copa do Mundo, que foi dispu-

tada mais duas vezes, em 34 e 38, até ser suspensa pelas tensões da segunda 
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guerra mundial, as quais quase acataram a dissolução da FIFA. Um dos episó-

dios mais negativamente marcantes foi a utilização do futebol pela Wehrmacht, 

a força armada da Alemanha Nazista e seu clube, Flakelf, como instrumento de 

repressão contra os soviéticos do Start, no qual segundo Diniz (2014), em uma 

partida de futebol amador entre as duas equipes, mas com o árbitro sendo tam-

bém da Wehrmacht, ignorou completamente as constantes agressões dos joga-

dores do Flakelf e ainda pressionou os soviéticos a desistirem da partida. Mesmo 

pressionados, os jogadores do Start não cederam e venceram o jogo por 5 a 3. 

Porém alguns de seus jogadores foram perseguidos e mortos semanas depois. 

Com o fim da guerra, as competições foram retomadas aos poucos em 

âmbitos nacionais, a Copa do Mundo é retomada e até hoje é disputada a cada 

quatro anos. Junto com as competições, vieram investimentos, marketing e pa-

trocínios, inflando as receitas não só da FIFA, mas também dos países em que 

o futebol se popularizou e também nos clubes de futebol que são administrados 

pelas confederações.

Do Campeonato Inglês 

A Premier League (PL) é a maior divisão da elite do futebol profissional 

na Inglaterra, sendo fundada em 1990, após a retirada do banimento de clubes 

ingleses de competições da Union of European Football Associations (UEFA) 

alguns anos após a Tragédia de Heysel, no qual antes mesmo de uma partida 

entre o Liverpool da Inglaterra e o Juventus da Itália, torcedores das duas equi-

pes iniciaram um confronto resultando na morte de 39 pessoas. A liga, de acordo 

com Elliott (2017), teria uma proposta de ser independente de maneira comercial 

da Football Association (FA), substituir a antiga liga na época, a Football League 

First Division, e negociar patrocínios e direitos de transmissão separadamente. 

Em 1992, os clubes da elite inglesa se desligam da antiga liga e aderem a PL, 

começando as competições, que originalmente era composta de 22 times, mas o 
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número foi diminuído para 20 em 1995, após um apelo da FIFA para que as as-

sociações diminuíssem o número de jogos das ligas.Desde então, o campeonato 

segue esse formato: 20 equipes se enfrentam em confrontos de ida e volta tota-

lizando o total de 38 partidas, que são durante um biênio. Cada resultado impõe 

pontos aos clubes, sendo 3 (três) pontos para o time vencedor da partida, 1 (um) 

ponto para cada time em caso de empate, e 0 (zero) em caso de derrota. No final 

das 38 partidas, o time que mais pontuou durante o campeonato é declarado o 

campeão, os 4 (quatro) melhores colocados garantem vaga na UEFA Champions 

League (UCL), o quinto Lugar garante vaga na UEFA Europa League (UEL), e os 

três piores colocados são rebaixados a English Football League Championship, 

ou simplesmente Championship, divisão de acesso a PL. Em caso de empate de 

pontos, existem alguns critérios de desempate como: Saldo de gols, Gols marca-

dos e confronto direto. 

Das Redes Neurais Artificiais 

As Redes Neurais Artificiais (RNA) são modelos de computação inspirados 

no sistema nervoso central humano capazes não só de reconhecer padrões como 

fazer o Machine Learning através de suas experiências (Assis, 2009). Suas estru-

turas são interligadas por elementos de processamento simples (neurônios), que 

realizam cálculos em paralelo, para processamento de dados e representação 

de seu conhecimento. Suas primeiras publicações ocorreram em 1943, segundo 

Kovács  (2002), quando o Warren McCulloch e Walter Pitts criam a primeira ideia 

de neurônio artificial, algo que recebe sinais como entrada, multiplica por um 

peso e compara o resultado contra um discriminante, que poderia ser 1 (um) ou 0 

(zero), assim o chamando de Modelo McCulloch-Pitts. A partir dos experimentos 

de McCulloch e Pitts, nos quais são a base de RNAs para a maioria dos casos, as 

RNAs aprimorada e utilizada em várias pesquisas, pois são capazes de resolver 

problemas como as previsões de valores e resultados, reconhecimento de situa-

ções e tomada de decisões.
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De acordo com Grubler (2018), um bom exemplo de rede neural pode ser 

dividido em três camadas: a camada de entrada, no qual se é introduzida uma 

base de dados, a camada oculta, que basicamente é a camada de processa-

mento de informações que acontecem a partir de parâmetros sendo eles pesos 

e vieses, e a camada de saída, que possui neurônios conforme a cada saída 

desejada. A figura abaixo representa esse exemplo representado por: círculos 

verdes representando as camadas de entrada, os círculos azuis representam a 

camada oculta, o círculo amarelo representando a camada de saída e as arestas 

representam os pesos.

Figura 1 - Estrutura Básica de uma Rede Neural

Fonte: os autores.

Funções de ativação

As funções de ativação são elementos indispensáveis nas redes neurais 

artificiais, pois de modo simples, elas podem definir se uma informação que a 

rede neural recebe é relevante ou não para o seu funcionamento, uma vez que 

a função define quais serão os parâmetros de entrada (Sharma, 2017). As redes 

neurais utilizam-se de funções de ativação não-lineares, facilitando o aprendiza-

do de máquina. Uma mudança drástica nas saídas da rede pode acontecer caso 

não se trabalhe com essas funções, ou até mesmo não possua a capacidade de 

produzir uma saída. Outra coisa que pode afetar a saída das redes neurais é qual 

das funções de ativação será escolhida e aplicada na rede neural (Costa, 2019).
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A função de ativação torna possível a propagação adicional porque fornece 

gradientes e atualiza o erro de pesos e vieses. Se não houver função diferenciá-

vel não linear, isso é impossível. Se o termo gradiente não for familiar, aguarde o 

próximo capítulo, explicaremos esse conceito em detalhes, pois ele é a essência 

do processo de aprendizado de redes neurais artificiais (DSA, 2018).

A função principal da função de ativação é transformar a entrada pondera-

da somada do nó em um valor de saída a ser alimentado para a próxima camada 

oculta ou como saída (Baheti, 2019).

Tangente Hiperbólica (Tanh)

A função de tangente hiperbólica é uma função análoga à tangente trigo-

nométrica (Santos,2015). Essa classe de funções recebe esse nome porque, 

em muitos casos nos quais o uso de funções trigonométricas gera círculos ou 

elipses, e seu grau de saída fica no intervalo de -1 a 1 (Costa, 2019). O uso de 

funções hiperbólicas gera hipérboles possui a definição de:

Gráfico 1 - Função de tangente hiperbólica

Fonte: os autores.
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Função Linear Retificada (ReLu)

A função de ativação linear retificada ou ReLU para breve é uma função 

linear por partes que produzirá a entrada diretamente se for positiva, caso contrá-

rio, ela produzirá zero (Facure,2017). Ela se tornou a função de ativação padrão 

para muitos tipos de redes neurais porque um modelo que a usa é mais fácil de 

treinar e geralmente atinge melhor desempenho. Sua principal vantagem é a sua 

utilização de rede neural em grandes quantidades de dados e muitas camadas, 

seja camadas de entrada, escondidas ou camadas de saída. Sua equação e grá-

fico se entendem como: 

 Gráfico 2 - Função RELU

Fonte: os autores.
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METODOLOGIA E CONSTRUÇÃO DOS EXPERIMENTOS

Para essa pesquisa foi utilizado o método de pesquisa descritiva com a 

finalidade de analisar os valores e estatísticas do campeonato na temporada 

prevista, com a ideia de traçar uma linha do tempo da classificação durante as 

rodadas. 

Assim, para o aprendizado e familiarização das RNAs, foi utilizada uma 

pesquisa bibliográfica, com levantamento de conhecimento com base em cursos 

e artigos sobre o assunto. 

Para o desenvolvimento da Rede Neural, será utilizada a pesquisa de la-

boratório, pois através de testagem controlada, conseguiremos determinar se a 

rede foi capaz de prever os resultados dos jogos durante as rodadas e analisar 

os resultados do experimento.

Para execução deste trabalho, foi utilizado a base de dados de estatísticas 

da Premier League, a linguagem de programação utilizada para construir a RNA 

será Python, as bibliotecas Numpy e Pandas, sendo para melhor manipulação 

de vetores e análise de dados e o Framework Pythorch para a escrita dos algo-

ritmos. Para a execução dos testes e verificação dos resultados do algoritmo, 

será utilizada a plataforma Google Collab, assim não sendo necessário efetuar o 

download de todas essas bibliotecas no computador.

Coleta e Preparação de dados

Os dados coletados foram da temporada 2018-2019 da Premier League, 

o principal torneio de clubes da Inglaterra. Em seu formato, os 20 times jogam 

entre si, com jogos que são em casa, jogando em seu próprio estádio ou como 

visitante. Assim, há um total de 38 rodadas com 10 jogos cada, totalizando 380 

partidas. Esses dados vieram do site “FOOTBALL DATA”. 
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Primeiramente, vamos usar a biblioteca “Pandas” para manipular o con-

junto de dados, ou dataset. Feita a importação, vamos colocar a nossa base de 

dados na mesma pasta do projeto, que foi convertido para formato “.csv”, próprio 

para a finalidade do projeto. 

Figura 2 - Base de dados da temporada 2018-2019 da Premier League extraída 
do site Football Data

Fonte: os autores.

Ao nos depararmos com a tabela, ela possui 380 linhas por 62 colunas. 

Também nos deparamos com dados como variáveis de cálculo de apostas, nú-

mero da divisão, árbitros, times, resultado e estatísticas do primeiro tempo, como 

vamos apenas fazer a previsão dos resultados por meio das estatísticas, vamos 

utilizar de apenas uma parte dessa base de dados, assim das 62 colunas origi-

nais, utilizaremos 12, que são: resultado final (FTR), finalizações do time da casa 

(HS) e do time visitante(AS), finalizações certas do time da casa (HST) e visitan-

te(AST), faltas(HF e AF) , escanteios(HC e AC) e cartões amarelos e vermelhos 

de cada time (HY, AY, HR e AR), pois somente essas colunas, dentre todas as 

colunas da base de dados, fazem parte dos dados necessários para preparar-

mos nossa base de dados para a rede neural. Para isso existe a função iloc, da 

biblioteca NumPy, podemos utilizar essa função para separar os dados que não 
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serão utilizados na rede neural. Com ela, com poucas linhas de código, podemos 

separar todas as colunas que não serão utilizadas na rede, otimizando o código.

Figura 3 - Base de dados resumida após descarte de dados que não serão                       
utilizados.

Fonte: os autores.

Depois da organização dos dados, temos que separar as variáveis de trei-

namento e as variáveis de teste. Para este trabalho vamos apenas tentar prever 

a última rodada, utilizando dados das 37 rodadas para tentar acertar os resulta-

dos da última, separando os dados das rodadas em dois vetores.

Para melhorar a generalização da rede neural e poder ter melhores resul-

tados na execução do algoritmo, é feito um embaralhamento de dados, pois atra-
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vessar os dados de busca em somente uma direção pode restringir os possíveis 

estados que a rede neural pode alcançar, além de a possibilidade de se alcançar 

bons resultados com os dados ordenados e menor do que se embaralhando 

(DeepwizAI, 2021)

Olhando para os dados estatísticos que a tabela possui, notamos uma gran-

de variação de valores, que variam desde 0 até 40. Como usaremos uma função 

de tangente hiperbólica como função de ativação de saída da nossa rede neural, 

a função de ativação dessa rede neural no qual este trabalho foi feito usará os 

seguintes termos: 1 para vitória do time de casa, 0 para empate e -1 para vitória 

do time visitante.

Como será utilizada a tangente hiperbólica na rede neural, faremos a subs-

tituição das letras H, D e A, da coluna Full-Time Result (FTR), que significa resul-

tado no final do jogo que na tabela significam vitória do time da casa, empate e 

vitória do time visitante, respectivamente, pelos valores 1, -1 ou 0.

Será utilizada também a função linear para os parâmetros de entrada e a 

função RELU para a camada escondida.

Normalização de dados

Como foi dito na parte 3.1.1 deste artigo, a base de dados deste cam-

peonato possui uma variação de valores que pode chegar entre 0 e 40. Como 

estamos utilizando a função de tangente hiperbólica na rede neural, temos que 

deixar todos os valores estatísticos entre 1 e (-1). Para isso foi usada a regra de 

normalização que funcionará de coluna para coluna: para cada coluna da base 

de dados, atribui-se o valor máximo de cada coluna a uma variável, se o valor 

máximo da variável na coluna for menor que 10, dividimos toda essa coluna por 

10 senão, se for menor que 100, divide toda essa coluna por 100.

https://www.deepwizai.com/simply-deep?author=5f73704370bb0d570f08313e
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Figura 4 - Estado da base de dados ao final da execução da normalização

Fonte: os autores.

Assim, encerrando a primeira etapa do algoritmo, atribuímos as variáveis 

de entrada e saída, tanto das variáveis de treinamento quanto às variáveis de 

teste, que nessa tabela serão: as colunas de estatísticas, ajustadas para a fun-

ção de tangente hiperbólica como variáveis de treinamento e teste de entrada 

e os resultados das partidas, padronizada para valores de tangente hiperbólica 

como variáveis de treinamento e teste de saída. As variáveis de treinamento e 

teste de entrada possui os dados das 12 colunas de estatísticas de 370 linhas, 

a contar as 37 rodadas iniciais do campeonato, já as variáveis de treinamento 

e teste de saída possuem apenas a coluna dos resultados padronizados para a 

função de tangente hiperbólica, a de treinamento contendo os resultados das 37 

rodadas iniciais e a de teste contendo os resultados da última rodada.
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Construção e Treinamento da Rede Neural

Para a construção e treinamento da rede neural para a previsão do cam-

peonato, foi utilizada a biblioteca Pytorch, ainda da mesma linguagem de progra-

mação que se usou para a construção da base de dados: a linguagem Python. A 

biblioteca Pytorch consegue criar redes neurais, permitindo tanto usar a memória 

de processamento de um computador (CPU), quanto sua memória gráfica (GPU) 

para o treinamento do modelo proposto, além de ser uma ferramenta de deep 

learning que oferece bastante velocidade na resolução de problemas, assim 

como a biblioteca Numpy. A diferença entre o Pythorch e o Numpy estão entre os 

tensores do Pythorch e as ndarrays do Numpy, visto que os tensores podem usar 

a GPU de um computador para aumentar a velocidade de processamento.

Geralmente, os modelos de redes neurais são divididos em três partes: 

camada de entrada, camada escondida e camada de saída, na camada de en-

trada, os neurônios, na sua totalidade são conectados aos neurônios da camada 

escondida assim como a camada escondida são conectados a camada de saída, 

formando arranjos, ou matrizes. Dentro da biblioteca Pytorch, existe a classe Mo-

dule, que é a classe que serve como base para todos os módulos de rede neural 

dentro da biblioteca.

Assim, na construção do modelo proposto de rede neural para previsão 

de partidas de futebol, as ligações da camada de entrada com a camada escon-

dida são feitas a partir de uma função de conexão RELU, com características 

de entrada e saída. Já a função de ativação que será utilizada entre a camada 

escondida e a camada de saída será a de tangente hiperbólica.Isso é para intro-

duzir a não linearidade na saída linear da camada oculta, conforme mencionado 

anteriormente. O que a função RELU faz é que se a função for aplicada a um con-

junto de valores numéricos, qualquer valor negativo será convertido para 0, caso 
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contrário, os valores permanecerão os mesmos. Após os cálculos das funções, 

os valores resultados são passados para variáveis de saída. Para essa rede 

neural, foi utilizada uma camada de saída, mas se pode utilizar qualquer número 

inteiro maior do que zero.

Após o início de construção e definição das funções de ativação no 

algoritmo, voltaremos as variáveis de treinamento e teste de entrada e saída e a 

convertemos em Tensores para que a biblioteca Pythorch as identifique.

Parâmetros Ajustáveis

Na próxima parte do experimento, diferentes valores podem causar uma 

mudança drástica nos resultados da rede neural, pois se é definido o número 

de neurônios da camada oculta, a função de perda e o parâmetro de momento. 

A taxa de aprendizado que o parâmetro de momento, e critério de perda podem 

assumir valores entre zero e um. Para a função de critério, utilizamos a função 

de Erro Quadrático Médio (MSE), presente no Pytorch e para o parâmetro de 

momento, utilizamos a descida gradiente estocástica (SGD).

Antes do treinamento do modelo, foi verificado como a rede neural está se 

comportando, verificando sua perda de teste antes de ser treinada.

Outra variável importante e que pode mudar o resultado da rede neural é 

o número de épocas, que é definitivamente o número de treinos da rede neural 

antes de ela tentar prever o resultado. Esse número pode ser qualquer número 

inteiro positivo. Foi percebido que para obter o menor valor possível na quanti-

dade de erros de treinamento, o número de épocas deve ser acima de 5000 em 

diante. Assim, o treinamento é iniciado mudando o módulo para uma função para 

que para que novos pesos possam ser apreendidos após cada época. 



22 23

Inteligência Artificial e suas aplicações na sociedade moderna

Figura 5 - Parâmetros Ajustáveis

Fonte: os autores.

Treinamento

Definido o número de épocas e iniciando o módulo de treinamento para 

que novos pesos sejam colocados para o aprendizado, é iniciado o treinamento. 

Temos a função de Gradiente Zero antes de iniciarmos a retropropagação. Esta 

é uma etapa necessária porque o PyTorch acumula os gradientes das passagens 

para trás das épocas anteriores. Além disso, configuramos uma série de erros 

para manter a perda de cada época e traçamos um gráfico no final do processo.

Após a passagem para frente e o cálculo da perda, executamos a passa-

gem para trás chamando loss.backward(), que calcula os gradientes. Em segui-

da, o optimizer.step() atualiza os pesos de acordo. O processo de treinamento 

pode demorar um pouco, dependendo de quantas épocas de treinamento seu 

utilizador definir.

Figura 6 - Configuração do modelo para treinamento e definição do número de 
épocas, que pode alterar os resultados

Fonte: os autores.
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Teste

Com a finalização do treinamento, é a hora de realizar o teste, ou seja, como 

a perda do teste mudou após o treinamento. Novamente, alternamos o modo de 

módulo de volta para o modo de avaliação e verificamos a perda de teste.

No modelo de treinamento, serão aplicados os dados de teste, ou seja, os 

dados estatísticos da trigésima oitava rodada do campeonato proposto para ve-

rificar seus resultados.

RESULTADOS

Os resultados do algoritmo também podem variar conforme se é colocado 

as 2 variáveis importantes para o aprendizado da rede neural conforme dito no 

capítulo anterior, e a saída final dos algoritmos são dois gráficos, um contendo a 

relação de erros de teste com o número de épocas e o outro é a relação do resul-

tado da partida e o que a rede neural previu nesse resultado, seguindo a mesma 

regra da função de ativação utilizada: -1 para vitória do visitante, 0 para empate 

e 1 para vitória do mandante. Para isso foi utilizada a biblioteca Matplotlib do Py-

thon, que é uma biblioteca que serve para a criação e visualização de gráficos em 

geral. Para a visualização do gráfico de previsões, foi utilizada uma esfera para o 

resultado real e um “+” para o resultado previsto pela rede neural.

Para essa análise de resultados, foram usadas quatro combinações dife-

rentes de variáveis.

Caso 1

Nesse caso foram definidas 100 camadas ocultas, 9 mil épocas, a taxa de 

momento foi colocada em 0.8, a taxa de critério 0.85.

Durante o experimento, se fossem atribuídos valores iguais ou muito próxi-

mos para todas as variáveis, o erro de RNA permanecia o mesmo durante todo 
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o treinamento e a RNA previa que todas as partidas fossem vencidas pelo time 

da casa.

Figura 7 - Resultados do caso 1

Fonte: os autores.

Como podemos ver na figura, a taxa de erros sofre uma grande variação 

no começo do treinamento, assim tendo poucas variações nas épocas subse-

quentes. Essa variação ocorre em todos os casos possíveis. Como esse caso 

teve uma taxa de acerto de apenas 30%, não é a previsão de resultados que se 

é possível.

Caso 2

Para esse caso, foi aumentado o número de neurônios da camada oculta, 

e a taxa de aprendizado para todas as outras variáveis foi diminuída para 0.75, 

mantendo o número de épocas. O maior número de camadas ocultas melhorou a 



26

Inteligência Artificial e suas aplicações na sociedade moderna

precisão do algoritmo, e a diminuição da taxa de aprendizado se mostrou eficaz, 

como podemos ver na figura.

Figura 8 - Resultados do caso 2

Fonte: os autores.

Essa configuração também obteve uma taxa de acerto de 30%, acertando 

3 das 10 partidas. Para uma maior ambição e taxa de acerto da rede neural, o 

algoritmo foi executado mais de uma vez, aproveitando-se de que a rede salva 

a sua última taxa de erros de treinamento, mas as taxas de acerto continuavam 

as mesmas, assim concluindo que uma outra configuração poderia melhorar a 

precisão.

Caso 3

Para esse caso, o número de épocas foi aumentado para 20 mil e foram co-

locados, mantendo o número de camadas ocultas, quanto às variáveis sensíveis, 
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os seguintes números foram definidos: a variável de taxa de momento foi definida 

como 0.2, a taxa de critério foi definida como 0.7. 

Figura 9 - Resultados do caso 3

Fonte: os autores.

A taxa de acerto desse caso foi próxima de 50%, sendo mais preciso quan-

to aos outros casos. Esse algoritmo também foi executado mais de uma vez para 

obter uma maior taxa, sem sucesso.

Caso 4

Para esse caso, foi mantida a configuração anterior, mas a taxa de momen-

to foi alterada para zero, com as mesmas 20 mil épocas, a partir dos resultados 

dos testes do caso anterior, criou-se a teoria de que conforme menor fosse os 

valores das variáveis de momento, e critério, maior seria a taxa de acerto, assim 

a variável de momento foi colocada em zero, com a taxa de critério em 0.7.
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Figura 10 - Resultados do caso 4

Fonte: os autores.

Nesse caso obtivemos uma taxa de acerto muito próxima de 70% e com 

pouca variação de erros de treinamento, tornando-se o melhor caso obtido.

Comparação de casos

A tabela a seguir apresenta uma composição geral dos casos, com suas 

configurações de variáveis e sua eficácia final.

Tabela 1 - Valor dos parâmetros ajustáveis em relação aos seus acertos em casa 
caso do experimento

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4

Learning Rate 0.85 0.75 0.7 0.7

Momentum 0.8 0.75 0.2 -
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Épocas (em mil) 9 9 20 50

Número de 
neurônios na 

camada oculta
100 200 200 200

Acertos 3 4 5 7

Fonte: os autores.

CONCLUSÃO

No melhor caso, com as melhores combinações de variáveis de treina-

mento e teste e com um número grande de épocas, a rede neural construída foi 

capaz de prever os resultados da rodada final com até 70% de eficácia, o que é 

considerado um resultado satisfatório para um método de RNA simples como o 

que foi aplicado no experimento.

As RNAs apresentaram resultados satisfatórios quando aplicadas a uma 

base de dados. Porém, por ser um modelo altamente aleatório, diferentes confi-

gurações de variáveis apresentaram resultados diferentes para a última rodada.

O problema do modelo estudado é que sua base de dados não continha 

muitos dados relevantes para a RNA, tendo apenas 12 estatísticas da partida e 

sua inconsistência devido a uma variação de valores de dados muito alta.

Espera-se que as RNAs consigam aumentar a sua taxa de eficácia ainda 

mais, uma vez que já existem pesquisas e empresas apostando nas redes neu-

rais como forma de realizar previsões de partidas, tanto de futebol quanto de 

outros esportes.
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INTRODUÇÃO

Planejar é a base de qualquer projeto, e não é diferente quando pensa-se 

no planejamento de uma hidrelétrica e no que fazer quando a vazão for subes-

timada ou superestimada [Costa et al. 2019]. Com base nesta premissa, é de 

suma importância saber com antecedência dados da vazão, com isto há vários 

estudos utilizando de métodos probabilísticos distintos, e um deles que é o foco 

deste estudo, é o uso de redes neurais para previsão de séries temporais.

Segundo Ehlers (2003), uma série temporal é caracterizada por uma série 

de dados dispostos em um intervalo de tempo. Pensando nisto, e no fato das re-

des neurais terem uma capacidade de aprender os padrões dos dados propostos 

pelo problema dado, às Redes Neurais Artificiais (RNAs) podem ter seu diferen-

cial do que comparado a outros métodos probabilísticos, como demonstrado em 

Bressan (2004), onde há a superioridade do modelo de redes neurais na previsão 

de séries temporais, para a previsão de preços na negociação de contratos futu-

ros de boi gordo e soja.

As redes neurais já são bastante usadas para previsões em séries tempo-

rais, como em previsões de vazões [Guilhon et al. 2007], em previsão de manu-

tenção industrial [Torres Jr et al. 2005], previsão de preços dos contratos na área 

da agropecuária [Bressan 2004], dentre outros. Então, observa-se que as redes 

neurais, juntamente com as previsões de séries temporais, ajudam nas tomadas 

de decisões, como por exemplo em dados de bolsa de valores, onde pode-se 

prever os preços futuros das ações da bolsa ou de uma determinada empresa, 

dentre várias outras áreas onde há dados dispostos em uma sequência temporal.

No setor elétrico, as previsões de vazões são importantes para a realiza-

ção de modelos de operação, otimização e simulação energética [Guilhon et al. 

2007]. Apesar de modelos probabilísticos ainda serem bastante utilizados, as 

redes neurais apresentam ótimos resultados na previsão de dados, uma vez que 
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tendo em mãos os dados do dia seguinte pode ser tomada uma decisão com 

antecedência, limitando a margem de erros na hora de solucionar o problema 

proposto.

Porém, as redes neurais para a previsão de dados podem apresentar fa-

lhas, uma vez que pode haver buracos na série temporal, ou ocorrer algum fe-

nômeno natural que interfira na qualidade da previsão da rede neural. Contudo, 

as redes neurais apresentam bons resultados, por poder aprender o padrão dos 

dados e funcionar como um “aproximador universal” de funções contínuas, [Tor-

res Jr et al. 2005].

REFERENCIAL TEÓRICO

Importância da estimativa de vazões

A escolha do meio de geração elétrica de um país é de suma importância, 

uma vez que se procura um meio cuja sua produção é de baixo custo, e cause o 

menor impacto possível no meio ambiente [Falcetta 2015]. Segundo o Operador 

Nacional do Sistema Elétrico (ONS), em dados de maio de 2020 as hidrelétricas 

correspondem a 66,1% da energia produzida, chegando a produção de 108.362 

MW de potência.

A barragem de uma hidrelétrica é uma construção que tem como propósito 

barrar a passagem d’água e proporcionar a formação de uma reservatório, crian-

do um desnível entre montante e jusante, para o acionamento das turbinas hi-

dráulicas, [Silva 2014]. As hidrelétricas permitem o levantamento do nível d’água, 

possibilitando-a entrar no canal, num túnel ou numa tubulação que a aduza à 

casa de forças [Silva 2014]. 

Além disso, o Brasil possui um grande percentual de rios e mananciais, 

logo, esse recurso serve também para a o fornecimento de água à população, o 

turismo, a navegação e também para irrigação [Dias 2017]. Por exemplo, o Rio 
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da Prata beneficia diretamente a empresa BP biocombustíveis, a água usada ser-

ve para a refrigeração das máquinas e para a irrigação das plantações de cana.

A BP biocombustíveis, localizada em mais de 70 países, é uma empresa 

que produz combustíveis, lubrificantes para motores e equipamentos, além de 

produtos petroquímicos. Além disso, a empresa investe em estudos e produção 

de etanol a partir de cana-de-açúcar, que nesta unidade as plantações são irriga-

das com a água do Rio da Prata, rio usado na pesquisa.

Porém, é de suma importância o planejamento de ações baseadas em in-

formações sobre o volume da vazão pois, se a vazão for superestimada, os cus-

tos de produção e manutenção podem ser elevados, e se for subestimada, pode 

haver inundações, danos materiais e perigos as vidas humanas, [Costa et al. 

2019].

Devido a esses possíveis problemas causados pela variável das vazões, 

há vários estudos que buscam o melhor modelo de previsão, utilizando desde 

métodos probabilísticos [Costa et al. 2019], até algoritmos de RNAs [Guilhon et 

al. 2007].

Em Buffon et al. (2017), pode-se observar a importância de haver um mode-

lo pré-estabelecido para a estimativa da vazão. Em 2016 houve, em 50 anos, um 

aumento exacerbado nos níveis de vazões no rio Acre, na estação Rio Branco. 

Este fenômeno é consequência de uma das maiores enchentes já observadas 

no rio Acre, um ano antes. Por conseguinte, foi utilizado o método de previsão de 

vazões de médio prazo. Porém, este apresenta falhas, uma vez que, não é con-

siderado uma recarga de escoamento subterrâneo em decorrência de chuvas, 

o que de fato ocorre. Apesar disto, o modelo foi de extrema importância para o 

planejamento e antecipação de ações de defesa civil.

Salame et al. (2019), compara dois modelos, o modelo ARIMA e o de re-

des neurais. Dados pegos entre 1969 até 2017, da região hidrográfica do Ara-
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guaia-Tocantins. Após ambos os resultados passarem pelos critérios, Root Mean 

Square Error (RMSE) e Mean Absolute Percentage Error (MAPE), foi visto que, 

os dois modelos apresentam resultados similares nas previsões de vazões.

Redes Neurais

Redes neurais, são processos de informações tecnológicas inspiradas no 

estudo do cérebro e do sistema nervoso [Torres Jr et al. 2005]. Juntamente com 

esta definição, percebe-se que as RNAs procuram “imitar” o funcionamento de 

uma rede neural biológica por meio de cálculos matemáticos e processamento 

de dados.

 O estudo de redes neurais teve seu início no ano de 1943, sendo primaria-

mente um modelo matemático desenvolvido por W. S. McCulloch e W. H. Pitts, 

porém de imediato não havia as atualizações de pesos, o que dificultava a eficá-

cia do neurônio artificial [Torres Jr 2005]. Com o avanço dos computadores e seu 

poder de processamento de dados, posteriormente foi desenvolvido o algoritmo 

de backpropagation e feedfoward, que de uma maneira geral seria uma “alimen-

tação” dos cálculos para frente, e atualização de pesos para trás [Zurada 1992] 

[Haykin 1994].

 Redes Neurais podem ser divididas em dois tipos, supervisionada e não 

supervisionada. Redes Neurais supervisionadas consistem em um supervisor de 

fora fornecer a rede neural a saída desejada, como por exemplo em previsões. 

Em contrapartida, as não supervisionadas não possuem a saída para compara-

ção, logo a RNA procura algum tipo de similaridades entre os dados [Fleck 2016]. 

Decorrente da versatilidade que uma rede neural apresenta, há vários estudos 

em áreas distintas mostram seu funcionamento. 

 Pela característica de aprendizado de padrões, RNAs podem ser utiliza-

das também para a classificação. Junior (2019), mostrou a atuação de redes 
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neurais para a classificação de danos em sementes de girassol. No estudo de 

Junior (2019), foram separadas 445 imagens raio-x fornecidas pela Universidade 

Federal de Lavras, essas imagens passaram por um redimensionamento para 

haver ganho no processamento, uma vez que as camadas de entradas de uma 

rede neural envolvendo imagens é equivalente aos pixels das imagens. Foram 

separados dez neurônios na escondida e três na de saída, cada uma equivalente 

a uma classificação, sementes cheias, com dano leve e deformada. O estudo 

apontou que apesar da classificação confundir algumas sementes, principalmen-

te as cheias e as com dano leve, ainda há uma grande vantagem no uso, uma 

vez que antes o teste de semente era feito em um laboratório, sendo assim uma 

alternativa rápida e não destrutivas as sementes.

 Barros (2019), utiliza das redes neurais para a análise de concessão de 

crédito bancário. A similaridade do uso de RNA neste estudo com o anterior, foi 

que ambos utilizaram redes neurais para a classificação, porém este não utilizou 

de imagem, apenas de dados. Nesse estudo Barros (2019), foram colhidas algu-

mas pesquisas que posteriormente iriam ser moldados para servirem de testes 

para a rede neural. Os neurônios de entrada eram as características da pessoa 

que respondia o questionário, eram dados desde estado civil até a renda. Poste-

riormente, após a modelagem dos dados, as configurações ficaram em 67 neu-

rônios na camada de entrada, 44 na camada oculta e um na camada de saída, 

correspondendo a resposta zero não, um sim. A pesquisa mostra o funcionamen-

to do código com uma interface gráfica, que permite que a pessoa responda o 

questionário e já obtenha a resposta do algoritmo, a rede neural aprendia mais 

com as respostas sempre havendo um melhoramento. O estudo também destaca 

a importância da interdisciplinaridade, uma vez que mostra várias áreas atuando 

em conjunto.
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Séries Temporais

Ehlers (2003), diz que, o que caracteriza uma série temporal são observa-

ções em um contínuo espaço de tempo, definido pelo conjunto  por . Uma sé-

rie temporal não serve somente para prever um dado futuro, mas também para 

ver tendências, explicação, predição e controle, de um certo dado, por exemplo, 

conseguir analisar a tendência do crescimento de ações, ver o porquê da queda 

de compra de um determinado produto, dentre várias outras características que 

podem ser analisadas ao longo de um espaço de tempo.

 Séries temporais são efetivas para analisar várias informações de uma úni-

ca série de dados. Séries temporais permitem analisar o dado em tendências ou 

sazonalidades [Ehlers 2003]. Em sazonalidade, é permitido a análise de dados 

em diferentes períodos, por exemplo, esperasse que no inverno faça frio, isso 

poderia ser analisado com uma série temporal climática. No caso de tendências, 

uma série pode exibir tendência de crescimento (ou decrescimento) com vários 

possíveis padrões como destaca Ehlers (2003).

Porém, apesar de várias vantagens que há em uma análise de séries tem-

porais, pode haver empecilhos na coleta de dados que dificultem o uso de uma 

série temporal. Cardoso (2019) destaca este problema para os mineradores de 

dados, uma vez que para preservar os dados sequenciais que os torna uma série 

temporal, necessita de uma secessão dos dados para retirar os ruídos, mostran-

do em seu estudo a importância da modelagem de dados antes da manipulação.

Contudo, séries temporais, apesar de demandarem certo esforço na mode-

lagem dos dados para que não haja buracos, apresentam uma grande vantagem 

em sua versatilidade. As séries podem sugerir várias interpretações através dos 

dados, facilitando assim sua utilização em vários estudos e com vários mecanis-

mos, como para previsão utilizando RNA [Silva et al. 2017], com métodos proba-
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bilísticos como em Guilhon et al. (2007), dentre outros métodos da matemática 

que podem ser aplicados juntamente com as séries temporais.

Redes Neurais Para Previsão de Séries Temporais

As RNAs têm um grande poder de aprendizado de padrões, em decorrên-

cia deste fato, as redes neurais estão sendo utilizadas para a previsão de séries 

temporais, [Silva et al. 2017]. Por conta desta junção entre redes neurais e séries 

temporais, há vários estudos em diferentes áreas que aplicam ambas para a 

resolução de um problema. Porém, dependendo da quantidade de dados dispos-

tos, a RNA pode não ter um bom desempenho, como demonstrado em [Silva et 

al. 2017].

 Silva et al. (2017), mostra que para a previsão do preço do petróleo, às 

RNAs se sobressaem aos modelos lineares média móvel simples (MMS) e suavi-

zação exponencial (SE).  Segundo os métodos de avaliação como MAPE, Mean 

Absolute Deviation (MAD) e Mean Square Displacement (MSD), para dados diá-

rios, às RNAs tiveram um maior desempenho em relação aos outros modelos 

lineares. Porém, em dados semanais, o modelo que teve os menores índices nas 

avaliações foi o SE, isso dá-se pelo fato de que para dados diários foram cole-

tados 829 dados, e para semanais 258, comprometendo o aprendizado da rede 

neural. Apesar de não ter sido o melhor modelo em dados semanais, foi observa-

do, que graficamente as RNAs acompanham as altas e baixas do mercado. Com 

base nisso, há vários outros estudos com séries temporais aplicadas a diferentes 

modelos estatísticos e/ou em redes neurais para diversas áreas.

 Guilhon et al. (2007), efetuou um estudo comparando diversos métodos de 

previsão, incluindo redes neurais, com o método usado pelo Sistema Interligado 

Nacional (SIN), o Previvaz. Neste estudo, foram separados alguns métodos dis-

tintos para cada bacia, e sua avaliação era baseada em coeficientes probabilís-

ticos que permitem ver por meio dos seus resultados o melhor método em cada 
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bacia. A bacia onde é usada o Multi-Layer Perceptron (MLP), é a do Rio Iguaçu, 

por meio dos estudos o melhor método é o FUZZY, porém os coeficientes mos-

tram que o MLP não fica muito atrás sendo o segundo melhor modelo de previ-

são, e tendo resultados superiores ao do atual modelo.

 Bressan (2004), foram utilizados três métodos de previsão de séries tempo-

rais, no uso para prever valores contratuais de boi gordo, café e soja. Em dados 

extraídos da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), entre setembro de 1996 

até dezembro de 1999, utilizou-se de três métodos para análise, redes neurais, 

ARIMA e modelos lineares dinâmicos. Observou-se que, dentre os três o melhor 

modelo foi o ARIMA, segundo o critério sharp (IS) usado na pesquisa. Porém, 

em seu artigo foi demonstrado que as RNAs, para o contrato de boi gordo e soja, 

apresentou ótimos índices e um bom resultado de análise de tendências deste 

mercado. Com isso, pode-se ver que este modelo tem o diferencial de não só dar 

o valor de previsão futura, como o de aprender as tendências do mercado.

Torres Jr et al. (2005), utiliza-se de RNAs para prever possíveis falhas em 

manutenções industriais. Neste estudo pegaram 1826 dias de dados da Petro-

flex, os dados mostravam que havia vários fatores que deixavam as máquinas 

inoperantes, porém utilizaram somente uma para a análise de RNAs. O estudo 

concluiu que, as RNAs neste caso foram mais eficazes do que outros modelos 

estatísticos, e que a rede ajuda principalmente em poder prever com antecedên-

cia possíveis problemas nas máquinas de uma fábrica, podendo assim haver 

com antecedência medidas para que a fábrica não tenha sua produção parada.

METODOLOGIA

Para o estudo foco deste artigo, foram coletados dados de vazões da esta-

ção incrita sobe o registo 60855000, denominada Ponte do Prata. Localizada no 

Rio da Prata, bacia do Rio Paraná, com sub Bacia Rio Paranaíba, cuja à área de 

drenagem é 5230 km2, localizado nas coordenadas 19°02’08.2”S e 49°41’49.9”W 
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com uma altitude de 511m. Esses dados foram extraídos da plataforma HidroWeb, 

nesse sistema há dados desde 1941 até 2019, porém neste estudo foram utiliza-

dos dados entre 2016 até 2019. 

O preparo dos dados ocorreu da seguinte forma, foram divididos em 1150 

valores diários para treinamento e 127 dados para dados, tendo passado primei-

ro pelo processo de retirada de dados perdidos dentre outros fatores considera-

dos “tratamento de dados”.

 Para a implementação de redes neurais, foi utilizado a linguagem de pro-

gramação Python, juntamente com as bibliotecas, Pytorch, Pandas e Numpy. Os 

parâmetros de configuração, como learning rate (LR), momentum e números de 

neurônios utilizados nas camadas escondidas, foram definidos manualmente.

 Os testes ocorreram da seguinte forma, foram separados manualmente 

quatro valores para o LR, sendo eles 0.6, 0.7, 0.8 e 0.9. Para o momentum foram 

utilizados os seguintes valores 0.2, 0.3, 0.4 e 0.5. Para a primeira camada es-

condida (CE1), a quantidade de neurônios varia entre três valores, 25, 35 e 45. 

Para a segunda camada escondida (CE2) com 20, 30 e 35 neurônios. As combi-

nações entre parâmetros, resultaram em 144 testes, que foram executados em 

uma máquina, com um as seguintes configurações, 1TB de HD, 8GB de RAM, 

processador Intel i5-9300H e Windows 10 Home.

 A quantidade de épocas utilizadas para o treinamento foi de 50000 épocas. 

Em alguns testes realizados, observou-se que após 50000 épocas, o treinamento 

não apresentava diminuição do erro de treinamento. Por isso, foi selecionada a 

quantidade de épocas de treinamento em 50000.

 Para o critério de seleção do modelo foi usado o critério Akaike (AIC) [Akaike 

1974], dado por, , e Bayesiano (BIC) [Schwarz 1978], dado por, .

Onde n é o número de dados para o treinamento, p o número de pesos da 

rede e o SSE, é a soma do erro quadrático (Sum Square Error) que é dado por   . 

Quanto menor o número do critério de ambos, melhor é a rede neural.
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Experimentos e Análises

Para a análise da eficácia dos modelos de rede neural, foram separados 

cinco modelos dente o total de 144 testes. Esses modelos foram selecionados 

com base em seu erro pós-treinamento correspondente ao Mean Squared Error 

(MSE). O MSE é dado pela fórmula , onde n é a quantidade de registros,  é o 

valor real, e o  é o valor previsto. Com base nisso, foram separados esses cinco 

modelos por apresentarem os menores erros pós-treinamento.

 A Tabela 1 a seguir apresenta os cinco modelos selecionados. Para a análi-

se do melhor modelo de rede neural, foram usados os critérios BIC e AIC, aplica-

dos aos cinco modelos selecionados. A avaliação é baseada no menor resultado 

de BIC e AIC, pois quanto menor o resultado, melhor é o modelo de rede neural. 

O melhor modelo é aquele que consegue identificar melhor os padrões da série 

temporal objeto de estudo.

Tabela 1. Dados das cinco amostras separadas de acordo com erro pós-treina-
mento.

LR Momentum CE1 CE2 Erro pós-treinamento BIC AIC

0.9 0.5 35 30 4.6x10-3 6465.97 13402.37

0.6 0.5 45 35 4.8x10-3 12459.32 15054.17

0.8 0.4 45 30 4.9x10-3 10827.98 14559.34

0.6 0.4 35 20 5.1x10-3 3959.86 12560.90

0.8 0.5 25 35 5.3x10-3 3265.43 12305.34

Fonte: os autores.
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A seguir apresentamos as imagens com a evolução do erro ao longo do 

treinamento, e o gráfico com os valores previstos versus os valores reais, de 

cada um dos cinco modelos selecionados para avaliação.

 A Figura 1 é correspondente a amostra 140, gerada dentre os 144 testes 

efetuados pela RNA. A configuração da rede neural usou os seguintes valores 

para os parâmetros, LR: 0.9, momentum: 0.5, CE1 contendo 35 neurônios e CE2 

com 30, e com um tempo de execução de 126 segundos.

Figura 1. Gráfico da evolução do erro ao longo do treinamento, e gráfico com a 
previsão alcançada pelo modelo MLP-35-30.

Fonte: os autores.

A Figura 2 é correspondente a amostra 36. A configuração da rede neural 

usou os seguintes valores para os parâmetros, LR: 0.6, momentum: 0.5, CE1 

contendo 45 neurônios e CE2 com 35, e com um tempo de execução de 147 

segundos.
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Figura 2. Gráfico da evolução do erro ao longo do treinamento, e gráfico com a 
previsão alcançada pelo modelo MLP-45-35.

Fonte: os autores.

A Figura 3 é correspondente a amostra 98. A configuração da rede neural 

usou os seguintes valores para os parâmetros, LR: 0.8, momentum: 0.4, CE1 45 

neurônios e CE2 com 30, e com um tempo de execução de 148 segundos.

Figura 3. Gráfico da evolução do erro ao longo do treinamento, e gráfico com a 
previsão alcançada pelo modelo MLP-45-30.

Fonte: os autores.
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A Figura 4 é correspondente a amostra 22. A configuração da rede neural 

usou os seguintes valores para os parâmetros, LR: 0.6, momentum: 0.4, CE1 

contendo 35 neurônios e CE2 com vinte, e com um tempo de execução de 128 

segundos.

Figura 4. Gráfico da evolução do erro ao longo do treinamento, e gráfico com a 
previsão alcançada pelo modelo MLP-35-20.

Fonte: os autores.

 A Figura 5 é correspondente a amostra 102. A configuração da rede neural 

usou os seguintes valores para os parâmetros, LR: 0.8, momentum: 0.5, CE1 

contendo 25 neurônios e CE2 com 35, e com um tempo de execução de 142 se-

gundos.



46

Inteligência Artificial e suas aplicações na sociedade moderna

Figura 5. Gráfico da evolução do erro ao longo do treinamento, e gráfico com a 
previsão alcançada pelo modelo MLP-25-35.

Fonte: os autores.

Os gráficos da evolução do erro ao longo do treinamento, permitem a visua-

lização do erro ao longo das épocas. Pode ser observado que, a partir da época 

10000 os modelos de redes neurais aumentam sua taxa de aprendizagem, e 

pode ser observado que na época 50000 essa taxa não há um crescimento sig-

nificativo, não havendo necessidade de aumento das épocas.

Em contrapartida, os gráficos com a previsão alcançada pelos modelos, 

permitem a visualização das altas e baixas dos resultados das redes neurais, que 

podem ser interpretadas como os níveis de vazões do Rio da Prata, no intervalo 

separado para o teste do modelo de rede neural. 

Segundo os resultados demonstrados na Tabela 1, o modelo de rede neural 

de melhor desempenho segundos os critérios BIC e AIC tem as configurações 

LR: 0.8, momentum: 0.4, CE1: 25 e CE2: 35, dentre os cinco com menor erro 

pós-treinamento, corresponde a RNA da figura 5, pois além de ter o menor BIC, 

possui também o menor AIC dentre os cinco modelos. Com base nesse fator e 

na análise dos gráficos, conclui-se que apesar dos modelos de redes neurais não 
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chegarem ao valor exato do real dado, além de ter um valor próximo, observe-se 

que a RNA acompanha as tendências de altas e baixas, que nesse caso seria 

os níveis das vazões, podendo assim prever com certa precisão a vazão do dia 

seguinte.

CONCLUSÃO

Com os experimentos e análises, podemos concluir que, redes neurais são 

boas para previsões de séries temporais, pela facilidade da rede de identificar 

padrões, mesmo que o resultado não seja idêntico ao real, ainda assim pode-se 

ver o que pode acontecer amanhã.

 Além disso, estudo mostrou que é de suma importância ter um meio que 

indique a vazão do dia seguinte, uma vez dependendo do nível da vazão pode 

haver problemas tanto para a manutenção, quanto para a vida humana. Quando 

se tem o valor prévio da possível vazão, medidas podem ser tomadas antes que 

ocorra o esperado.

A pesquisa também mostra que redes neurais tem seu destaque quando 

colocamos os dados postos em comparação com métodos probabilísticos e/ou 

estatísticos. Funções probabilísticas e/ou estatísticas necessitam de constantes, 

variáveis, dentre vários outros fatores climáticos e/ou espaciais. Porém, redes 

neurais utilizando de séries temporais não dependem destes fatores, tornando-a 

assim uma boa opção para a previsão, além de permitir a visualização das altas 

e baixas.    

 Como trabalhos futuros, o modelo de rede neural pode ser utilizado para 

a previsão de dados em séries temporais de outros rios, abrindo margem para 

outras abordagens, como ao invés de prever a vazão do dia seguinte, a vazão do 

mês seguinte, podendo assim visualizar o comportamento mediante as estações 

do ano. Além disso, os resultados obtidos podem ser usados na comparação 
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com outros métodos estatísticos, como o ARIMA por exemplo, e outros tipos de 

redes neurais como as convolucionais e recorrentes.
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INTRODUÇÃO

A questão mais importante ao lidar com uma crise hídrica é a gestão desses 

recursos valiosos. E um dos elementos mais importantes da gestão dos recursos 

hídricos é a previsão do volume, especialmente a previsão da vazão dos rios. A 

previsão de vazões é de grande importância em todo o mundo, e, em especial, 

no Brasil, pois possui grande percentual de rios e mananciais (DIAS; CATALDI; 

FERREIRA, 2017). 

A utilização desses dados é necessária para a irrigação, a geração de ener-

gia elétrica, o fornecimento de água para a população, o turismo, a navegação, o 

controle de enchentes, a construção de barragens, a operação de reservatórios 

e eliminação de águas residuais.

De acordo com Ferreira (2015), práticas como a irrigação podem reduzir o 

impacto de efeitos como a seca na agricultura, porém, para que seja implemen-

tado um sistema de irrigação, em muitos casos deve-se realizar a construção 

de barragens para a obtenção de reservatórios. Carvalho (2008) destaca que a 

vazão máxima ou vazão de projeto deve ser considerada no dimensionamento 

de barragens.

No Brasil, as hidrelétricas são as principais fontes de energia elétrica da 

matriz energética do país. Diante desse fato, Dias, Cataldi e Ferreira (2017) 

apontam a necessidade de previsões de vazão com qualidade, visto que são um 

insumo fundamental para o planejamento e operação do Sistema Interligado Na-

cional (SIN). O conhecimento antecipado dessas vazões resulta em uma melhor 

gestão dos recursos hídricos, aumentando os benefícios da geração de energia 

e reduzindo os riscos associados à operação de vertedores (COLLISCHONN et 

al., 2005), permitindo a tomada de decisões que visem a minimização dos custos 

operacionais e o uso otimizado dos recursos hídricos disponíveis.
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As informações obtidas pelas previsões hidrológicas fornecem um valioso 

suporte para a tomada de decisão, trazendo benefícios com a redução dos danos 

das enchentes, aumento da segurança das barragens e maior eficiência na gera-

ção de energia, enquanto alguns problemas ambientais associados às barragens 

são diminuídos.

Nos últimos anos, a aplicação da metodologia de redes neurais vem sendo 

objetivo de crescentes pesquisas, servindo como valiosa ferramenta para diver-

sas aplicações (DIAS; CATALDI; FERREIRA, 2017), especialmente em previsão 

de series temporais, como em previsões de vazões (GUILHON et al., 2007), pre-

visão do preço do petróleo (DA SILVA et al., 2018) e previsão climática de pre-

cipitação (ANOCHI, 2015). De acordo com Evsukoff, Cataldi e De Lima (2012), 

na maioria das vezes, a utilização da técnica na previsão de vazões apresentou 

resultados compatíveis ou superiores às técnicas tradicionais.

Neste contexto, este trabalho tem como justificativa a grande importância 

que a previsão dos dados das vazões de rios tem para o bem-estar e desen-

volvimento da sociedade, fazendo-se demasiado importante o estudo e aperfei-

çoamento das redes neurais artificiais, a fim de obter a melhor precisão possível 

dessas vazões. Este trabalho tem como objeto de estudo as vazões do Rio da 

Prata, localizado em Ituiutaba-MG. Diante disso tem-se o seguinte problema de 

pesquisa: como desenvolver uma rede neural artificial para a previsão diária da 

vazão do rio da prata? E para solucionar o problema, o presente trabalho tem 

como objetivo o desenvolvimento de uma rede neural artificial para a previsão 

diária da vazão do rio da Prata. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

As primeiras informações sobre a neuro computação datam de 1943, em 

artigos de McCulloch e Pitts (FURTADO, 2019), no artigo intitulado “A Logical 

Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity”, McCulloch e Pitts desen-
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volveram um modelo matemático baseado nos neurônios biológicos, e a partir 

de então a questão de como os neurônios aprendem ficou em aberto, para qual 

Hebb em 1949 através de seu livro “The Organization of Behavior”, sugeriu uma 

resposta (GASTEIGER; ZUPAN, 1993), suas ideias não eram novas, porem ele 

foi o primeiro a propor uma lei de aprendizagem especifica para as sinapses dos 

neurônios.

Em 1958, Rosenblatt (1958) combinando o modelo sugerido por (MC-

CULLOCH; PITTS, 1943) com as percepções biológicas desenvolveu o Percep-

tron, a primeira rede neural artificial a obter sucesso na classificação de padrões 

linearmente separáveis, porém em 1969 os pesquisadores Minsky e Papert (1969) 

escreveram o livro “Perceptrons”, onde apresentavam críticas ao Perceptron, e 

mostravam de forma matemática os limites existem para o Perceptron de uma 

camada. Em repercussão as críticas de Minsky e Papert (1969), as pesquisas na 

área de redes neurais artificiais foram descontinuadas (ANOCHI, 2015).

Até que o artigo “Neural networks and physical systems with emergent col-

lective computational abilities” foi publicado no ano de 1982 por (HOPFIELD, 

1982), onde ele apresentada a rede de Hopfield, um modelo não linear com 

aprendizagem não supervisionada.

Na década de 80, surgia então o perceptron de múltiplas camadas, um 

modelo de rede baseado no perceptron que resolveu grande partes dos proble-

mas apontados por Minsky e Papert (1969), o novo modelo contava com apren-

dizagem supervisionada e fazia uso do algoritmo de retropropagação, que por 

sua vez foi desenvolvido em 1986 por Rumelhart, Hinton e Williams (1986) que 

solucionaram a maioria dos problemas de aprendizagem encontrados até então. 

No mesmo ano era publicado também o livro “Parallel Distributed Processing: Ex-

plorations in the Microstructure of Cognition” por Rumelhart e McClelland (1986), 

que teve uma grande influência na utilização da aprendizagem por retropropaga-

ção.
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Embora as RNA sejam abstrações drásticas das contrapartes biológicas, 

a ideia não é replicar a operação dos sistemas biológicos, mas sim fazer uso do 

que se sabe sobre a funcionalidade das redes biológicas para resolver problemas 

complexos (BASHEER; HAJMEER, 2000). As RNA podem ser definidas como 

estruturas compostas por neurônios artificiais que são capazes de computar fun-

ções matemáticas para processamento de dados e representação de conheci-

mento.

Jain, Mao e Mohiuddin (1996), afirma que a atratividade das RNA vem das 

suas características notáveis de processamento de informações, como algumas 

dessas características podemos citar: não-linearidade, alto paralelismo, robus-

tez, capacidade de aprendizado, tolerância a falha, capacidade de lidar com in-

formações imprecisas ou difusas e a capacidade de generalizar.

O sistema nervoso humano consiste em bilhões de neurônios de vários 

tipos e comprimentos relevantes para sua localização no corpo (SCHALKOFF, 

1997). Cada um destes neurônios processa e se comunica com milhares de ou-

tros continuamente e em paralelo (BRAGA; CARVALHO; LUDERMIR, 2000). Um 

neurônio é divido em três seções: o corpo de célula, responsável por processar 

as informações (impulsos) recebidas e gerar novos impulsos de saída, os den-

dritos, que são os terminais de entrada responsáveis por receber os impulsos 

advindos de outro neurônio, e os axônios, que por fim são os terminais de saída, 

responsáveis por transmitir os novos impulsos gerados pelo corpo da célula aos 

dendritos do neurônio seguinte (Figura 1).

São as sinapses que fazem o trabalho de conectar a terminação axônica de 

um neurônio com o dendrito de outro, formando redes neurais (BRAGA; CARVA-

LHO; LUDERMIR, 2000).
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Figura 1 - Um esboço de um neurônio biológico. 

Fonte: (JAIN; MAO; MOHIUDDIN,1996).

O modelo de neurônio artificial proposto por McCulloch e Pitts (1943), in-

terpreta o funcionamento do neurônio biológico como um circuito binário simples 

que combina várias entradas e apenas um sinal de saída (ANOCHI, 2015). Sua 

descrição matemática deu resultado a um modelo com n terminais de entrada, 

representando os dendritos, e um terminal de saída y, representando o axônio, 

para simular as sinapses os terminais de entrada dos neurônios possuem pesos 

w. Matematicamente, um neurônio k pode ser representado pelo seguinte par de 

equações (FURTADO, 2019):

Onde xj são os sinais de entrada; wkj são os pesos sinápticos do neurônio 

K; uk é a saída do combinador linear devido aos sinais de entrada; bk é o bias; φ 

é a função de ativação; yk é o sinal de saída do neurônio (ANOCHI, 2015). Uma 

ilustração do modelo de McCulloch e Pitts pode ser observado na Figura 2.



56

Inteligência Artificial e suas aplicações na sociedade moderna

Figura 2 - Modelo de um neurônio de McCulloch-Pitts. 

Fonte: (ANOCHI, 2015).

Uma série temporal é uma coleção de observações feitas sequencialmente 

ao longo do tempo (EHLERS, 2005), que tem como uma forte característica a 

dependência das observações vizinhas. O tempo pode ser substituído por outra 

variável como espaço, profundidade. Enquanto em modelos de regressão por 

exemplo a ordem das observações é irrelevante para a análise, em séries tem-

porais a ordem dos dados é crucial (EHLERS, 2005).

Exemplos de series temporais podem ser encontrados em diferentes áreas 

de estudo, como exemplos podemos enumerar: preços diários de ações, taxa de 

desemprego, níveis de eletrocardiograma ou eletroencefalograma, semanais de 

sarampo, casos mensais de AIDS, temperatura diária, registro de marés.

Ehlers (2005) nos diz que existem vários objetivos para se estudar series 

temporais, porém de modo geral os principais objetivos podem ser:

• Descrição: propriedades da série, e.g. o padrão de tendência, existência 

de variação sazonal, outliers, alterações estruturais;

• Explicação: usar a variação em uma série para explicar a variação em 

outra série;
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• Predição: predizer valores futuros com base em valores passados;

• Controle de processos: por exemplo controle estatístico de qualidade.

A predição possibilita fazer planos para a longo, médio e curto prazo, como 

também a tomar as decisões apropriadas.

As séries temporais também possuem características que são de suma 

importância para seu estudo e influenciam diretamente na técnica necessária pra 

sua análise, as principais características são a tendencia, sazonalidade/ciclo e o 

ruido. A tendencia em uma serie temporal é definida como um padrão de cresci-

mento ou decrescimento da variável ao longo do período de tempo, a sazonali-

dade é um padrão de comportamento que se repete em especificas épocas do 

tempo, o ruido por sua vez ocorre quando as variáveis são aleatórias não auto 

correlacionadas e com média zero.

Figura 3 - Exemplos de Séries Temporais

Fonte: os autores.
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As séries podem sugerir várias interpretações através dos dados, facilitan-

do assim sua utilização em vários estudos e com vários mecanismos, como para 

previsão utilizando RNA (DA SILVA et al., 2017), com métodos probabilísticos 

como em Guilhon, Rocha e Moreira (2007), dentre outros métodos da matemáti-

ca que podem ser aplicados juntamente com as séries temporais.

A técnica de janela deslizante é usada para fornecer uma representação 

mais compacta por meio de segmentação eficiente (SENTHIL; SUSEENDRAN, 

2018). A técnica consiste em usar um determinado número n de dados que é cha-

mado de janela para prever o valor do dia seguinte (HOTA; HANDA; SHRIVAS, 

2017), o processo pode ser visto na Figura 4 com uma janela de tamanho 5.

Figura 4 - Processo da Janela Deslizante

Fonte: os autores.

Cada número da imagem (1, 2, 3…10) representa a observação diária dos 

dados de uma série temporal. Inicialmente, a janela cobre os primeiros 5 dias, o 

que significa que os dados históricos de 5 dias serão usados para previsão do 

valor do dia seguinte que no caso seria o dia 6, então a janela desliza para a di-

reita em um dia para cobrir outros 5 dias (de 2 a 6) para prever o dia seguinte que 

agora é o dia 7. Esse processo irá continuar até que toda a série temporal tenha 

sido percorrida.
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As RNAs têm um grande poder de aprendizado de padrões, em decorrência 

deste fato, as redes neurais estão sendo utilizadas para a previsão de séries 

temporais, (DA SILVA et al., 2018). De acordo com Tran et al. (2021), elas “são 

capazes de fornecer um desempenho mais promissor do que abordagens físicas 

e estatísticas”.

Guilhon et al. (2007), efetuou um estudo comparando diversos métodos de 

previsão, incluindo redes neurais, com o método usado pelo Sistema Interligado 

Nacional (SIN), o Previvaz. Neste estudo, foram separados alguns métodos dis-

tintos para cada bacia, e sua avaliação era baseada em coeficientes probabilís-

ticos que permitem ver por meio dos seus resultados o melhor método em cada 

bacia. A bacia onde é usada o Multi-Layer Perceptron (MLP), é a do Rio Iguaçu, 

por meio dos estudos o melhor método é o FUZZY, porém os coeficientes mos-

tram que o MLP não fica muito atrás sendo o segundo melhor modelo de previ-

são, e tendo resultados superiores ao do atual modelo.

 Rajendra et al. (2019), sugere o uso das RNA, mais especificamente o uso 

dos modelos Multilayer Perceptron (MLP) e Radial Basis Function (RBF) para as 

previsões horais e mensais dos dados meteorológicos de duas cidades indianas 

entre os anos de 2016 e 2017, além de realizar a comparação das RNAs com o 

modelo utilizado pela estação de onde os dados foram coletados, no caso o mo-

delo Multi-Linear Regression (MLR). Dentre os 3 modelos, as RNAs foram as que 

se saíram melhores na previsão, obtendo uma precisão de 91-96% em todos os 

casos, tanto em previsões horais quanto mensais. De modo geral, as RNA apre-

sentaram resultados melhores do que o MLR, com menores erros e uma melhor 

precisão, sendo o modelo RBF o que obteve os melhores resultados.

Da Silva et al. (2017), mostra que para a previsão do preço do petróleo, às 

RNAs se sobressaem aos modelos lineares média móvel simples (MMS) e suavi-

zação exponencial (SE). Segundo os métodos de avaliação como MAPE, Mean 
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Absolute Deviation (MAD) e Mean Square Displacement (MSD), para dados diá-

rios, às RNAs tiveram um maior desempenho em relação aos outros modelos 

lineares. Porém, em dados semanais, o modelo que teve os menores índices 

nas avaliações foi o SE, isso dá-se pelo fato de que para dados diários foram 

coletados 829 dados, e para semanais 258, comprometendo o aprendizado da 

rede neural. Apesar de não ter sido o melhor modelo em dados semanais, foi ob-

servado, que graficamente as RNAs acompanham as altas e baixas do mercado.

Anochi (2015) utilizou duas RNAs, o modelo Multilayer Perceptron (MLP) e 

a rede recorrente Elman para a previsão mensal climática de precipitação para 

as regiões Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil. O trabalho também realizou uma 

comparação entre o desempenho desses modelos configurados manualmente 

e configurados automaticamente por meio de algoritmos de optimização MPCA 

e NSGA-II. Onde os modelos configurados de forma automática obtiveram os 

melhores resultados, além de conseguirem lidar com um maior volume de dados.

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Base de dados

Os dados utilizados neste trabalho foram extraídos da plataforma HidroWeb, 

neste sistema a dados desde 1941 até 2019. Esses dados são referentes as va-

zões diárias do Rio da Prata que foram coletados pela estação escrita sobe o 

registro 60855000, denominada Ponte do Prata, localizada no Rio da Prata, bacia 

do Rio Paraná, com sub Bacia Rio Paranaíba, cuja à área de drenagem é 5230 

km2, nas coordenadas 19°02’08.2”S e 49°41’49.9”W com uma altitude de 511m.

Os dados utilizados são dos anos de 2016 até 2019 e utilizando a biblio-

teca Pandas com a linguagem de programação Python eles foram divididos da 

seguinte forma, os dados dos anos de 2016 até 2018 foram reservados para os 



60 61

Inteligência Artificial e suas aplicações na sociedade moderna

dados de treinamento, totalizando em 1065 valores diários, e os dados do ano de 

2019 para os dados de teste, totalizando 333 valores diários como pode ser visto 

na Figura 5.

Figura 5 – Base de dados completa dividida em treino e teste

Fonte: os autores.

Todos esses dados passaram primeiro por um tratamento que consistiu na 

remoção de dados em branco ou desnecessários que não foram utilizados, alte-

ração do formato de exibição dos dados e por último a normalização dos dados, 

que foi feita utilizando o método min-max da biblioteca scikit-learn, onde os dados 

foram escalados para valores entre 0 e 1 para evitar dados duplicados, proble-

mas de modificação dos dados e para facilitar as consultas. O método min-max 

é dado pela seguinte formula:

Onde é o valor atual que passara pela transformação, min é o menor valor 

existe entre os dados,  o maior valor existente e z é o valor de x após passar pela 

transformação.

Tanto para os dados de treinamento quanto para o de teste foi utilizado o 
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valor sete para a janela deslizante, significando que para prever o valor da vazão 

de um determinado dia, utilizou-se os valores dos sete dias anteriores, ou seja, 

de uma semana atras como sendo os valores previsores. A diferença ente a ja-

nela deslizante de treinamento e a de teste, é que a janela de treinamento além 

de conter os valores previsores, também contém o valor a ser previsto, enquanto 

a janela de teste contém apenas os valores previsões, o valor a ser previsto é 

desconhecido.

Para a implementação da rede neural, foi utilizado a linguagem de progra-

mação Python, juntamente com as bibliotecas Pytorch, Numpy e Pandas. A rede 

neural desenvolvida se trata do modelo LSTM (Long Short-Term Memory) que é 

um tipo de arquitetura de rede neural recorrente. Os valores para os parâmetros 

de configuração referentes a rede neural e ao treinamento foram selecionados 

a partir de um refinamento dos hiperparâmetros utilizando grid search com a bi-

blioteca ray[tune] que foi executado usando o ambiente do Google Colaboratory.

O refinamento ocorreu da seguinte forma, primeiro foi selecionado os parâ-

metros mais determinantes para o desempenho da rede neural, sendo eles, o 

número de camada oculta (NCO), o número de neurônios em cada camada ocul-

ta (NNCO), o dropout (DO), o batch size (BS), a taxa de aprendizado (TA) e o 

número de épocas para o treinamento. Posteriormente foi definido um conjunto 

de valores para cada um desses parâmetros, sendo eles como se segue:

• NCO – [1, 2, 3];

• NNCO – potencias de dois [4, 8, 16, 32, 64, 128, 256];

• dropout – números reais entre 0.5 até 0.1;

• batch size – potencias de dois [2, 4, 8, 16, 32, 64];

• TA – números reais entre 0.0001 até 0.1;

• épocas – números inteiros entre 10 e 1000 (incluindo o 10 e o 1000).
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Diante disso, foi definido para que o ray[tune] criasse 50 configurações 

diferentes combinando esses parâmetros, onde os valores para cada parâmetro 

foram escolhidos de forma aleatória dentro do conjunto de valores especificado. 

Todas as 50 configurações foram passadas para a etapa de treinamento, que 

utilizou como critério para a seleção da melhor configuração a rede neural que 

tivesse o menor custo pós treinamento, a função de custo utilizada no treinamen-

to foi o MSE (Mean Square Error) da biblioteca Pytorch, que é dada pela fórmula

onde n é a quantidade de registros, yi o valor real, e o     o valor previsto.

Esse processo de refinamento foi realizado três vezes, totalizando em 150 

configurações, onde no final de cada refinamento a rede que obteve o menor 

custo pós treinamento foi selecionada, resultando em três redes neurais diferen-

tes selecionadas para a etapa de teste. A Tabela 1 mostra quais foram as três 

melhores redes obtidas depois da realização dos refinamentos, assim como seus 

respectivos parâmetros, o custo pós treinamento e o tempo de execução de cada 

refinamento.

Tabela 1 - Redes neurais obtidas pós refinamento dos parâmetros

RNAs NCO NNCO DO BS TA Épocas
Custo pós 

treinamento
Tempo de 
execução

LSTM-1 1 128 0.1183 8 0.001265 321 0.0006099 41m29s

LSTM-2 3 128 0.1490 8 0.003464 644 0.0002844 45m34s

LSTM-3 3 256 0.2284 16 0.002191 855 0.0001962 1h37m29s

Fonte: os autores.



64

Inteligência Artificial e suas aplicações na sociedade moderna

Resultados e análise

A seguir é apresentado as imagens com a evolução ao longo do treinamen-

to, e o gráfico comparativo entre os valores previstos e os valores reais, de cada 

um dos três modelos selecionados.

A Figura 6 corresponde ao modelo LSTM-1, selecionada no primeiro re-

finamento. A configuração da rede neural utilizou os seguintes valores para os 

parâmetros, NCO: 1, NNCO: 128, Dropout: 0.1183, Batch size: 8, Taxa de Apren-

dizagem: 0.001265, Épocas: 321, e com um tempo de execução referente a trei-

namento e teste de 2m17s.

Figura 6 - Gráfico da evolução do erro ao longo do treinamento, e gráfico com a 
previsão alcançada pelo modelo LSMT-1.

Fonte: os autores.

A Figura 7 corresponde ao modelo LSTM-2, selecionada no segundo re-

finamento. A configuração da rede neural utilizou os seguintes valores para os 

parâmetros, NCO: 3, NNCO: 128, Dropout: 0.1490, Batch size: 8, Taxa de Apren-

dizagem: 0.003464, Épocas: 644, e com um tempo de execução referente a trei-

namento e teste de 13m22s.
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Figura 7 - Gráfico da evolução do erro ao longo do treinamento, e gráfico com a 
previsão alcançada pelo modelo LSMT-2.

 

Fonte: os autores.

A Figura 8 corresponde ao modelo LSTM-3, selecionada no terceiro e últi-

mo refinamento. A configuração da rede neural utilizou os seguintes valores para 

os parâmetros, NCO: 3, NNCO: 256, Dropout: 0.2284, Batch size: 16, Taxa de 

Aprendizagem: 0.002191, Épocas: 855, e com um tempo de execução referente 

a treinamento e teste de 23m40s.

Figura 8 - Gráfico da evolução do erro ao longo do treinamento, e gráfico com a 
previsão alcançada pelo modelo LSMT-3.

 

Fonte: os autores.
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Analisando o gráfico de erro ao longo do treinamento, percebesse que 

quanto maior o número de épocas maior é o tempo de execução devido ao treina-

mento se tornar muito longo, porém, o desempenho não sofre nenhum aumento 

devido ao maior tempo de treino, visto que o modelo LSTM-1 que possui o me-

nor número de épocas e menor tempo de execução teve o melhor desempenho 

quando analisamos visualmente o gráfico comparando a previsão com os valores 

reais.

Porém os três modelos demostraram conseguir acompanhar muito bem as 

tendencias de altas e baixas na maior parte da amostra de teste, com o primeiro 

modelo tendo claramente o melhor desempenho acompanhando essas tenden-

cias com uma precisão excelente, onde a linha de previsões está sempre muito 

próxima da linha de valores reais com pouquíssima oscilação.

CONCLUSÃO

A elaboração deste estudo surgiu da grande necessidade de se buscar me-

lhorias nas previsões de vazões, que são de grande importância para o mundo 

todo, mas principalmente para o Brasil por se tratar do país com a maior reserva 

hidrológica do planeta, rico em rios e mananciais, além de ter as hidrelétricas 

como principal fonte de energia elétrica.

Por fim, o modelo de rede neural desenvolvido neste trabalho demostrou 

que uma boa escolha dos parâmetros é de suma importância no desempenho 

da rede para a obtenção de uma melhor precisão, foi visto também que quanto 

maior o número de épocas menos precisa a rede se tornava, sendo o primeiro 

modelo LSTM-1 o que tinha o menor número de épocas para treinamento e o 

que obteve o melhor resultado, conseguindo realizar previsões muito precisas e 

acompanhar as altas e baixas com pouca oscilação. Porém, todos os três mode-

los conseguiram aprender os padrões dos dados e acompanhar com uma boa 
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precisão as altas e baixas, mesmo os dois últimos demostrando uma pequena 

imprecisão em algum momento, na maioria da amostra de teste o resultado foi 

satisfatório.

Diante disso, as redes neurais se demostram como ótimas opções para a 

previsão de vazões diárias, mesmo que os resultados não sejam idênticos aos 

reais, a aproximação é muito boa, permitindo conseguir ter uma boa margem do 

que pode vir a acontecer no dia seguinte.
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INTRODUÇÃO

As mudanças ocorridas no mercado digital trouxeram transformações e 

desafios para as instituições bancárias de modo que a contínua transformação 

digital vivenciada afeta todas as áreas da vida humana, sendo o setor financeiro 

um dos mais afetados por tais inovações. A atividade bancária por meio de tecno-

logias digitais confirma que os bancos estão passando por um processo contínuo 

de inovação (ROLLI, 2016). 

Nessa perspectiva, os últimos 10 anos testemunharam uma mudança radi-

cal na relação entre usuários e bancos e na imagem dos clientes que utilizam as 

tecnologias para efetivar suas transações financeiras. Rolli (2016), aponta que 

as transações pela internet saltaram para 71% somente em 2016. Apoiados em 

tecnologias de ponta, as instituições bancárias são capazes de realizar transa-

ções de com alto valor financeiro em curtos períodos de tempo e com baixo custo 

e maior eficiência. Falleti (2017) ressalta que tal uso intensivo de dados permitiu 

que os bancos reduzissem a exposição ao risco e eliminassem fraudes. 

Não obstante, os clientes não necessitam enfrentar grandes filas bancá-

rias para acessar informações sobre operações financeiras visto que essas in-

formações podem ser acessadas por meio de computador ou dispositivo móvel. 

Portanto, utilizar a tecnologia para fornecer informações com rapidez e precisão 

significa melhorar a aceitação do serviço e reduzir os índices de reclamações. 

Nessa perspectiva, é importante realizar pesquisas bibliográficas que abordem 

as origens das instituições bancárias, especialmente os grandes desenvolvimen-

tos advindos da tecnologia digital no setor bancário. 

Assim, a escolha pelo presente tema se justifica mediante necessidade de 

abordar o cenário oriundo da introdução da inteligência artificial nos bancos. O 

objetivo geral deste trabalho, consiste em identificar os impactos ocasionados 

pela a adoção da inteligência artificial no setor bancário. Recorre-se, portanto, à 
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revisão de literatura de pesquisas científicas oriundas dos últimos 10 anos (2012 

– 2022) publicadas em livros, periódicos e artigos que estejam intimamente re-

lacionados aos impactos da Inteligência Artificial nos bancos. Abriu-se exceção, 

porém, para estudos publicados anteriormente a este recorte classificados como 

essenciais para o entendimento e discussão do tema. 

A ORIGEM DO SETOR BANCÁRIO

A partir de uma análise da história econômica, desde a Idade Antiga, Idade 

Média, Era de Comercialização e os dois últimos séculos, é plausível identificar 

diferentes aspectos que acarretaram na criação dos bancos financeiros existen-

tes atualmente de modo que a evolução dos sistemas bancários inicia-se a par-

tir dos processos iniciais de troca entre povos primitivos, embora não existisse 

ainda, uma moeda que facilitasse o mecanismo de venda e compra entre tais 

indivíduos, mesmo que estes já presenciassem alguns resquícios de atividades 

bancárias (MELLO, 2014).

Dessa forma, como destaca Melo (2014), a raiz histórica da natureza eco-

nômica e comercial das instituições financeiras consiste na criação das moe-

das, aplicação de taxa de juro como recurso, formação do Estado moderno e a 

“revolução comercial”. Assim, o recurso utilizado para obter outros produtos ou 

serviços passou-se a ser denominado “moeda”. Tal recurso se caracterizava em 

pedras, ouro, prata, pena, cobre, vacas, tabaco, papel, ou qualquer outro bem 

que lhe garanta um retorno. 

Schiozer; Decotelli (2014), evidenciam que a entrada no mundo contempo-

râneo do sistema bancário perpassou por etapas diferentes quando se analisa a 

história monetária. Nessa perspectiva, é possível verificar que a existência dos 

bancos bem como sua atuação, por exemplo, na concessão de empréstimo e na 

efetivação de depósitos, são ações antigas. 
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Schiozer; Decotelli (2014) destacam que a gênese dos bancos contempo-

râneos é justamente oriunda do período em que a moeda foi inventada. Com o 

nascimento dos bancos italianos, os mesmos passaram a desempenhar o papel 

de financistas nas feiras nórdicas, resultando no sistema bancário nacional e no 

papel-moeda que emitiam para o comércio cotidiano. Chama atenção o fato de 

que essa fase evolutiva teve início durante o Renascimento, acompanhada da 

revolução comercial e sistema mercantilista, prosseguindo até a Revolução In-

dustrial após a criação do sistema capitalista mundial.

Segundo Melo (2014), o feudalismo foi teve sua ruína com o surgimento 

do papel-moeda e, por conseguinte, com a criação do sistema bancário de modo 

que a base organizacional do sistema de propriedade hereditária foi transferida 

para a posse de dinheiro. Com isso, a base do poder econômico também passou 

por diversas mudanças: da propriedade da terra à propriedade de ações, títu-

los e empresas. Nesse sentido, no final da Idade Média, os bancos iniciaram o 

processo de lidar com as moedas em circulação. Anteriormente ao capitalismo, 

a atividade bancária limitava-se principalmente à negociação de câmbio, desde 

que houvesse várias moedas em circulação.

Mori (2014) salienta que o banco comercial ou de varejo, como é conhecido 

hoje, existia já no século XVII, na qual, a principal função desses bancos era cap-

tar recursos dos agentes superavitários e emprestá-los aos agentes deficitários 

a juros. Tais bancos processam depósitos a prazo e depósitos à vista. Para isso, 

é necessário contar com uma enorme rede de agentes para atender diferentes 

grupos de clientes e fornecer uma variedade de produtos. Porém, a crise finan-

ceira e a escassez de recursos para realizar as atividades empresariais requer 

o desenvolvimento de estratégias financeiras assim como técnicas de crédito, 

de modo que as principais inovações do mercado bancário são empréstimos de 

curto e longo prazo, moeda bancária, ações, títulos, transferências a crédito, pa-

pel-moeda e títulos negociáveis. Todas essas tecnologias foram sendo utilizadas 

em escala crescente a fim de superar a escassez da moeda. 
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A EVOLUÇÃO DO TI NO SETOR BANCÁRIO

Dentro das diversas inovações tecnológicas que afetam diretamente o am-

biente do setor bancário, evidentemente a Tecnologia de Informação (TI) e a 

Inteligência Artificial (IA) são as que mais proporcionam mudanças. Embora haja 

diferenças contundentes entre estas duas áreas, não quer dizer que elas estejam 

distantes quando se trata de inovação digital nos bancos. Diante disso, falar-se-

-á brevemente a respeito da evolução de Tecnologia de Informação o ambiente 

bancário. 

Dantes, para chegar a uma definição de tecnologia da informação, é preci-

so primeiro entender os termos que a compõem. Desde os primórdios da huma-

nidade e da civilização, a tecnologia acompanha a descoberta de pessoas que 

buscam maneiras de facilitar a vida e acreditam há séculos na possibilidade de 

criar ferramentas e equipamentos para melhor atender às suas necessidades.

 Segundo Silva (2002), a tecnologia é um sistema por meio do qual uma so-

ciedade atende às necessidades e desejos de seus membros. O sistema contém 

equipamentos, procedimentos, pessoas, processos, organização e propósito.

Turban, Rainer e Potter (2007) definem informação como um dado organi-

zado para que tenha significado e valor agregado para quem a recebe. A adição 

de dados novos ou diferentes indica que os relacionamentos podem ser redefini-

dos e novas informações podem ser criadas.

Com o tempo, essas duas definições se fundiram em uma, tecnologia da 

informação como a conhecemos hoje. Cruz (2014) o define como todo e qualquer 

equipamento capaz de processar dados e/ou informações de forma sistemática e 

esporádica, aplicado a um produto aplicado em um processo.

A disseminação da TI consolidou-se na década de 1990 com um fenômeno 

conhecido como “boom” da Internet, onde muitas pessoas tiveram acesso à In-
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ternet, consolidando o processo de globalização. Como resultado, as empresas 

podem ter mais conexões entre si para fornecer serviços satisfeitos e aprimora-

dos aos seus clientes de forma rápida e eficiente.

Segundo Albertin (1999), a tecnologia da informação é uma poderosa fer-

ramenta empresarial que pode mudar a base da competitividade e da estratégia 

empresarial. Devido ao impacto da TI na sociedade e nos negócios, as organi-

zações começam a executar seus planos e desenvolver estratégias futuras e 

focadas no cliente, tendo a TI como uma de suas principais bases.

Nesse cenário, o setor bancário também acompanha as mudanças, e a TI 

se tornou a base do setor, tanto operacional quanto estrategicamente. A razão 

dessa importância está nas características da indústria. No setor bancário, a TI é 

vista como uma das maiores e mais poderosas influências a serem consideradas 

no planejamento das instituições financeiras.

Fonseca, Meirelles e Diniz (2010) apontam que na economia, o setor que 

mais investe em tecnologia é o setor de serviços, e neste setor o setor bancário 

é o líder mundial no uso de TI. Pioneiro na área de TI para instituições financei-

ras e reconhecido globalmente como referência de inovação e qualidade em TI 

bancária, o Brasil possui alta reputação entre os países do mundo nesse ramo de 

atividade. Essa inovação começou a fazer parte do sistema bancário brasileiro na 

década de 1960, quando os bancos, especialmente o Banco do Brasil, pioneiro 

no campo da automação da tecnologia bancária, adquiriram os primeiros compu-

tadores, que se transformaram em sistemas de informação alguns anos depois.

Assim, Laudon; Laudon (2010), definem o sistema de informação como 

um conjunto de componentes que age de forma interrelacionada, processando e 

armazenando e distribuindo informações ao apoio, controle coordenação de uma 

determinada organização.



76

Inteligência Artificial e suas aplicações na sociedade moderna

Nas décadas de 80 a 2000, os bancos precisavam dar passos rápidos para 

melhorar a velocidade de seus serviços, pois havia muito câmbio no país nes-

se período, e foi nesse contexto que a TI ganhou um papel relevante. Banking, 

solidificando a integração entre Banking e TI, Banking IT evoluiu desde então, 

de forma significativamente colaborativa, trazendo segurança, relacionamento e 

agilidade aos clientes com todo o público.

Segundo Diniz e Jayo (apud SALGADO, 2011), a evolução do uso da tec-

nologia de informação no setor bancário pode ser vista como uma onda tecno-

lógica, pois a adoção de novas tecnologias nos serviços não acompanha uma 

lógica sequencial estrita e muitas vezes se sobrepõem.

Todas essas mudanças refletem a competição entre os bancos para ofere-

cer melhores serviços e investir cada vez mais em TI, sistemas complexos para 

evitar a perda de clientes, pois grande número de pessoas tem acesso a compu-

tadores e, posteriormente, à internet. O aumento no número de clientes forçou 

os bancos a lançar a primeira onda de mainframes aprimorados que processam 

informações de clientes. A TI tem sido fundamental para este processo desde o 

seu início.

No entanto, se o aumento do número de clientes desencadeou a primeira 

onda devido ao aumento do acesso à internet, o contrário é observado na quin-

ta onda. A maior capilaridade e ubiquidade na prestação de serviços bancários 

podem facilitar a expansão das redes de clientes. A eletrônica surge aqui como 

um poderoso aliado para as mudanças que disponibilizam serviços e produtos 

online. Uma gama de transações possíveis que os usuários podem fazer em um 

ambiente virtual sem ir a uma agência física.
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO SETOR BANCÁRIO

 A Inteligência artificial é definida por McCarthy (2007) como uma ciência 

responsável pela fabricação de inteligentes máquinas, sobretudo, inteligentes 

programas de computadores. Além disso, relaciona-se a tarefa análoga ao uso 

do computador a fim de compreender a inteligência humana embora não se limite 

à métodos observáveis biologicamente.  

 Cabe destacar que existe nesta área duas abordagens principais, sendo a 

primeira uma ciência empírica com foco no ser humano a partir de hipóteses e 

experiências; e uma segunda abordagem com foco, dessa vez, na racionalidade 

a partir da combinação de engenharias e matemática (RUSSEL; NORVIG, 1995). 

 Dentro das duas dimensões supracitadas, há ainda quatro categorias, con-

forme definições apresentadas por Russel; Norvig (1995). A primeira refere-se 

aos sistemas que pensam tal como os humanos, isto é, a computação cognitiva 

que reúne técnicas da Inteligência Artificial com a psicologia com o intuito de de-

senvolver teorias testáveis acerca do funcionamento da mente do ser humano. 

 A segunda categoria, de acordo com Russel; Norvig (1995), diz respeito 

aos sistemas que agem como os seres humanos, ou ao menos, se fazem enten-

der tal como humanos. Na terceira categoria, tem-se os sistemas que pensam 

racionalmente. Esta categoria toma como base os princípios de raciocínio do 

Grego Aristóteles, que fornecia padrões com vistas a uma estrutura argumentati-

va que sempre originava conclusões corretas, desde que as premissas também 

estivessem corretas. Na quarta categoria, encontra-se os sistemas que agem 

racionalmente, ou seja, de forma a alcançar objetivos. 

 Já Kaplan; Haenlein (2019), classificam os sistemas de IA em três grandes 

grupos: IA analítica (baseada na inteligência cognitiva); IA inspirada em humanos 

com características cognitivas, mas também emocionais; e, IA humanizada en-

volvendo aspectos cognitivos, emocionais e a inteligência social. 
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 Nessa perspectiva, o avanço da Inteligência Artificial nas empresas, de 

acordo com Huang; Rust (2018) proporciona consequências que vão desde a 

expansão de tecnologias no autoatendimento, maior produtividade, até mesmo 

na possibilidade de maiores ofertas de serviços e/ou produtos. 

 Em contrapartida, Jakšič e Marinč (2018) ressaltam que com a expansão 

da inteligência artificial no âmbito bancário, o papel dos seres humanos neste 

setor, requer uma avaliação, uma vez que questionam se o computador tem a 

capacidade de superar o ser humano na mitigação de desafios e problemas de 

informações assimétricas. 

 Parkes; Wekkman (2015) evidenciam que a IA é capaz de avaliar bem como 

responder a atitudes do homo economicus, de modo explicitamente racional. To-

davia, os autores consideram duas questões: comportamento dos funcionários 

no setor bancário e comportamento da clientela. 

 Quanto ao comportamento dos funcionários, Cortés et al., (2016), apon-

tam que estes indivíduos são influenciados pelos próprios aspectos presentes no 

ambiente de trabalho: confiança em excesso, preocupação com a carreira, preo-

cupações pessoais, etc. Além disso, os colaboradores tendem a manipularem 

e/ou substituírem informações a fim de alcançar metas, mediante remuneração 

baseada em objetivos. 

 Já em se tratando do comportamento da clientela, Jakšič e Marinč (2018) 

ressaltam que estes podem, com base em sua situação financeira, declarar mal 

à situação e serem influenciados nas avaliações fornecidas às instituições ban-

cárias. Os autores consideram, que o avanço da IA traduz-se em uma redução 

dos riscos tanto para os bancos quanto para os clientes, aumentando assim, a 

confidencialidade e confiança existente entre ambas categorias. 

 Destarte, os bancos voltados para o investimento são os que mais tendem 

a investir em IA, uma vez que comumente adotam programas computacionais 
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aprimorando a capacidade e habilidade do serviço prestado com vistas a reduzir 

as chances de fraudes, aperfeiçoar as respostas oferecidas aos seus usuários, 

permitir que o assistente virtual forneça uma solução em tempo real, produzir in-

vestimentos personalizados e combater branqueamentos de capitais. 

 Nesse cenário, é importante que haja ainda investigações quanto à IA nes-

te setor com foco na forma em que tal tecnologia impacta e, consequentemente, 

muda não só o ambiente bancário, mas também aqueles que ali trabalham e 

aqueles utilizam dos serviços prestados.

 Em suma, Vedapradha (2018) em seu estudo, apontou alguns impactos 

da IA no setor bancário, dentre os quais, destaca-se impactos em: avaliação de 

riscos, já que a IA proporcionou o acúmulo de dados; cenário financeiro, com a 

possibilidade de aprender e se adaptar às mudanças ocorridas; acréscimo de 

valor, visto que a substituição de humanos pela IA reduz o custo e aumenta o 

nível de precisão; e, por fim, tomadas de decisão, pois a adoção de IA ocasiona 

na redução de erros e, por conseguinte, melhorias na qualidade das decisões 

tomadas em diversos níveis da gestão.

O FUTURO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO SETOR                                     
BANCÁRIO

 De acordo com os estudos realizados por Sivagananathan (2016), o maior 

risco da IA é que a mesma poderá proporcionar desemprego. Segundo o autor 

supracitados, é previsto que até o ano de 2025, 110 milhões de funcionários em 

tempo integral sejam demitidos sob influência da IA e os bancos robóticos.

 O autor acredita também, que com desenvolvimento da IA, os bancos pas-

sarão a obrigar seus usuários a adotarem práticas de Netbanking, o que pode 

gerar controvérsias já que boa parte da população ainda não tem ferramentas 

adequadas para acessar os bancos online. Sendo assim, Sivagananathan (2016) 
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aponta que as tecnologias devem se utilizadas como forma de superar a inclusão 

financeira, e não a exclusão. 

 É possível concluir, portanto, de acordo com Sivagananathan (2016), que o 

avanço da Inteligência Artificial, ao passo que melhora alguns serviços bancários 

também é capaz de proporcionar a destruição de empregos assim como a elimi-

nação da privacidade. 

 Atkinson (2016), contrário ao pensamento do autor supracitado, defende 

que a adoção de IA artificial não será capaz de destruir a oferta de emprego pois 

seu avanço aumentará a produtividade sem afetar a taxa de desemprego. Além 

disso, a IA não tende a tornar os humanos inúteis, e sim, permitirá que os indi-

víduos tomem decisões mais acertadas e inteligentes. Quanto à privacidade, as 

práticas de informação estarão sempre ligadas a leis e regulamentos de prote-

ção. 

CONCLUSÃO

 Neste estudo, foi possível entender o conceito de Inteligência Artificial e 

como sua adoção afeta o setor bancário. Além disso, é perceptível que a IA não é 

uma mera tecnologia ligada às Tecnologias de Informação, uma vez que há nesta 

ciência um potencial inovador evidente, capaz de alterar as estruturas de uma 

organização.

 Assim, pode-se afirmar, que a IA é uma tecnologia extremamente abran-

gente utilizada pelo setor bancário com diversas finalidades. 

Portanto, a IA é uma tecnologia abrangente, e o sistema bancário deve unir 

forças para usar essa tecnologia como ferramenta para ganhar competitivida-

de e, por sua vez, estimular o crescimento. E da mesma forma, permite que os 

clientes acessem uma gama cada vez mais padronizada e extensa de serviços e 
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suporte ao cliente. Além disso, na banca de investimento, o impacto da IA   reduz 

o risco, proporciona soluções em tempo real e investimento personalizado.

Embora haja controvérsias acerca dos limites quanto à utilização da IA nos 

setores sob o argumento de que esta área pode tomar o lugar dos humanos, de-

ve-se investir em mais pesquisas a fim de entender se realmente a AI ocasiona 

desemprego, sobretudo, no setor bancário, foco deste estudo. 

De certo modo, considerando as origens dos bancos até os dias atuais, é 

perceptível que os mesmos passaram por inúmeras mudanças, não só na oferta 

de serviços, mas também na interação com seus usuários que buscam, cada vez 

mais, experiencia únicas, confiabilidade, agilidade e praticidade. Mediante cons-

tatação, a Inteligência Artificial é capaz de fornecer aos bancos um desempenho 

superior tanto em relação ao back office quanto aos clientes. 

REFERÊNCIAS

ALBERTIN, Alberto Luiz. Comércio eletrônico: um estudo no setor bancário. Re-
vista de Administração Contemporânea, v. 3, n. 1, p. 47-70, 1999. Disponível 
em:  https://www.scielo.br/pdf/rac/v3n1/v3n1a04.pdf. Acesso em: 28 abr 2022.

ATKINSON, Robert D. ‘It’s Going to Kill Us!’And Other Myths About the Future of 
Artificial Intelligence. Information Technology & Innovation Foundation, 2016. 
Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3066182. 
Acesso em: 28 abr 2022.

CARVALHO, Jiane. Novos clientes, demandas novas. Revista Ciab Febraban. 
n. 64. Jul/ ago. 2016. Disponível em: https://noomis.febraban.org.br/temas/edu-
cacao/novos-clientes-demandas-novas. Acesso em: 28 abr 2022.

CRUZ, Tadeu. Sistemas de informações gerenciais: tecnologias da informa-
ção ea empresa do século XXI . Editora Atlas SA, 2014.

FALLETI, Felipe. Jogando com dados para reduzir incertezas. Revista Ciab Fe-
braban. n. 72. nov/dez. 2017. Disponível em: https://noomis.febraban.org.br/
temas/big-data/jogando-com-dados-para-reduzir-incerteza. Acesso em: 28 abr 
2022.

https://www.scielo.br/pdf/rac/v3n1/v3n1a04.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3066182
https://noomis.febraban.org.br/temas/educacao/novos-clientes-demandas-novas
https://noomis.febraban.org.br/temas/educacao/novos-clientes-demandas-novas
https://noomis.febraban.org.br/temas/big-data/jogando-com-dados-para-reduzir-incerteza
https://noomis.febraban.org.br/temas/big-data/jogando-com-dados-para-reduzir-incerteza


82

Inteligência Artificial e suas aplicações na sociedade moderna

FONSECA, Carlos Eduardo Correa da; MEIRELLES, Fernando de Souza; DINIZ, 
Eduardo Henrique. Tecnologia bancária no Brasil: uma história de conquis-
tas, uma visão de futuro. FGVRAE, 2010. Disponível em: https://bibliotecadigi-
tal.fgv.br/dspace/handle/10438/13532. Acesso em: 28 abr 2022. 

HUANG, Ming-Hui; RUST, Roland T. Artificial intelligence in service. Journal of 
Service Research, v. 21, n. 2, p. 155-172, 2018. Disponível em: https://journals.
sagepub.com/doi/abs/10.1177/1094670517752459. Acesso em: 28 abr 2022.

JAKŠIČ, Marko; MARINČ, Matej. Relationship banking and information technolo-
gy: The role of artificial intelligence and FinTech. Risk Management, v. 21, n. 1, p. 
1-18, 2019. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1057/s41283-018-
0039-y. Acesso em: 28 abr 2022.

LAUDON, Kenneth; LAUDON, Jane; TEIXEIRA, Luciana do Amaral. Sistemas 
de informação gerenciais. Pearson Prentice Hall, 2010.

KAPLAN, Andreas; HAENLEIN, Michael. Siri, Siri, in my hand: Who’s the fairest 
in the land? On the interpretations, illustrations, and implications of artificial inte-
lligence. Business Horizons, v. 62, n. 1, p. 15-25, 2019. Disponível em: https://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681318301393. Acesso em: 28 
abr 2022.

MCCARTHY, John. What is artificial intelligence? Basic Questions. Computer 
Science Department, Stanford University. https://stanford. io/2lSo373, 2007. 
Disponível em: http://jmc.stanford.edu/articles/whatisai/whatisai.pdf. Acesso em: 
28 abr 2022. 

MELLO, P. C. de. História dos bancos no mundo e no Brasil. Rio de Janeiro: 
FGV, 2014.

MORI, R.Finanças.In.: Administração bancária- uma visão aplicada. Rio de 
Janeiro: FGV, 2014.

PARKES, David C.; WELLMAN, Michael P. Economic reasoning and artificial inte-
lligence. Science, v. 349, n. 6245, p. 267-272, 2015. Disponível em: https://www.
science.org/doi/abs/10.1126/science.aaa8403. Acesso em: 28 abr 2022.

ROLLI, C.A poucos palmos para ser campeão. Revista Ciab Febraban. n. 65 
Set/out. 2016.

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/13532
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/13532
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1094670517752459
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1094670517752459
https://link.springer.com/article/10.1057/s41283-018-0039-y
https://link.springer.com/article/10.1057/s41283-018-0039-y
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681318301393
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681318301393
http://jmc.stanford.edu/articles/whatisai/whatisai.pdf
https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.aaa8403
https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.aaa8403


82 83

Inteligência Artificial e suas aplicações na sociedade moderna

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. A modern, agent-oriented approach to intro-
ductory artificial intelligence. Acm Sigart Bulletin, v. 6, n. 2, p. 24-26, 1995. Dis-
ponível em: https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/201977.201989. Acesso em: 28 
abr 2022.

SALGADO, Lucas Morais Teixeira. Mobile banking no contexto das estraté-
gias de bancarização no Brasil. 2011. 76 f. Trabalho de Conclusão de Cur-
so. UNICAMP –Universidade Estadual de Campinas -IE -Instituto de Economia, 
Campinas, 2011. Disponível em: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/docu-
ment/?down=000852486.  Acesso em: 28 abr 2022.

SILVA, Norma Lucia; UEHARA, Milton. A evolução da tecnologia digital: seus 
impactos no setor bancário. Enciclopédia Biosfera, v. 16, n. 29, 2019. Disponível 
em: https://conhecer.org.br/ojs/index.php/biosfera/article/view/343/326. Acesso 
em: 28 abr 2022.

SILVA, José Carlos Teixeira da. Tecnologia: novas abordagens, conceitos, dimen-
sões e gestão. Production, v. 13, p. 50-63, 2002. Disponível em: https://www.
scielo.br/j/prod/a/3ZWfzzNVH44X8J7KgbRfShQ/?lang=pt&format=html. Acesso 
em: 28 abr 2022.

SCHIOZER, R. F.; DECOTELLI DA SILVA, C. A.Regulação e supervisão bancá-
ria. Rio de Janeiro: FGV, 2014.

TIAGO, E. Raciocínio rápido. Revista Ciab Febraban. n. 63. Maio/junho, 2016.

TURBAN, Efraim; RAINER JÚNIOR, R. Kelly; POTTER, Richard E. Introdução a 
sistemas de informação: uma abordagem gerencial. In: Introdução a sistemas 
de informação: uma abordagem gerencial. 2007. p. 364-364. Disponível em: 
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mis-39221. Acesso em: 28 abr 
2022. 

RAVI, Hariharan et al. Application of artificial intelligence in investment banks. Re-
view of Economic and Business Studies, n. 22, p. 131-136, 2018. Disponível 
em: https://ideas.repec.org/a/aic/revebs/y2018j22vedapradhar.html. Acesso em: 
28 abr 2022.

https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/201977.201989
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=000852486
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=000852486
https://conhecer.org.br/ojs/index.php/biosfera/article/view/343/326
https://www.scielo.br/j/prod/a/3ZWfzzNVH44X8J7KgbRfShQ/?lang=pt&format=html
https://www.scielo.br/j/prod/a/3ZWfzzNVH44X8J7KgbRfShQ/?lang=pt&format=html
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mis-39221
https://ideas.repec.org/a/aic/revebs/y2018j22vedapradhar.html


84

Inteligência Artificial e suas aplicações na sociedade moderna

SIVAGANANATHAN, Arul. Function of artificial intelligence & robotics in the 
future of banking. 2016. Disponível em: https://apbsrilanka.com/wp-content/
uploads/2021/01/2016_28th_conv_a_4_Dr.Arul_Sivagananathan.pdf. Acesso 
em: 28 abr 2022.

ZILLIG, J. De mãos dadas, máquina e ser humano. Revista Ciab Febraban. n. 
64. Jul/ago, 2016.

https://apbsrilanka.com/wp-content/uploads/2021/01/2016_28th_conv_a_4_Dr.Arul_Sivagananathan.pdf
https://apbsrilanka.com/wp-content/uploads/2021/01/2016_28th_conv_a_4_Dr.Arul_Sivagananathan.pdf


84 85

Inteligência Artificial e suas aplicações na sociedade moderna

CAPÍTULO 5

UTILIZAÇÃO DE 
ALGORITMOS DE 

INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL NA 

PREVISÃO DE 
RESULTADOS DE 

PARTIDAS DE FUTEBOL

Olésio Gardenghi Neto
Rodrigo Grassi Martins

Alessandro Santana Martins
André Luiz França Batista

10.48209/978-65-5417-001-5



86

Inteligência Artificial e suas aplicações na sociedade moderna

INTRODUÇÃO

O futebol é uma modalidade esportiva disputada por duas equipes de 11 

jogadores cada um, cujo objetivo é transpor uma bola entre as extremidades – 

chamadas de baliza - utilizando basicamente toques com o pé. A baliza, mais 

conhecida como trave, é um retângulo formado por duas traves verticais, perpen-

diculares ao solo, e uma paralela ao solo. Entre as traves posiciona-se o goleiro 

o qual é o único jogador que pode colocar as mãos na bola defendendo o gol. O 

vencedor da partida será o time que conseguir atingir o objetivo mais vezes no 

jogo (SFEIR, 2011). O fácil entendimento, o baixo custo e a dinâmica empolgante 

fizeram dessa modalidade uma verdadeira febre mundial.  A última copa do mun-

do jogada na Rússia no ano de 2018 atingiu uma audiência televisiva de mais de 

3,5 bilhões de pessoas (FIFA, 2018).

O interesse de tantas pessoas no mundo pelo futebol gera não apenas te-

lespectadores, mas também muitas movimentações financeiras em torno desse 

esporte. A copa do mundo de 2018 gerou de lucro para a FIFA cerca de 5,35 bi-

lhões de dólares (FIFA, 2019). A movimentação financeira envolve patrocínios a 

clubes e seleções nacionais, venda de ingressos e produtos licenciados. Além é 

claro de transações de transferências envolvendo jogadores. Esse fluxo de mo-

vimentação financeira atrai uma série de investidores, que sempre visam lucrar. 

Sistemas computacionais que trabalham com a previsão de resultados e que 

auxiliam a minimizar os riscos e maximizar os lucros tornam-se então uma im-

portante ferramenta de trabalho para o dia a dia do futebol (PERIN; VUILLEMOT; 

FEKETE, 2013).

A utilização de técnicas de inteligência artificial para realizar predição e pre-

visão de resultados de partidas de futebol é um problema bastante explorado na 

literatura (PERIN; VUILLEMOT; FEKETE, 2013). Em Martins et al. (2017) foi rea-



86 87

Inteligência Artificial e suas aplicações na sociedade moderna

lizado um estudo com a predição de resultados de partidas de futebol envolvendo 

dados do Campeonato Brasileiro, Espanhol e Inglês.  A pesquisa demonstrou a 

eficiência de algoritmos de Inteligência Artificial para demonstrar quais as carac-

terísticas mais relevantes na predição de resultados de partidas de futebol. Tal 

trabalho deixou em aberto a possibilidade de utilização desses algoritmos para 

realizar a previsão de resultados de partidas de futebol.

O resultado de uma partida de futebol e o personagem central de inúmeros 

estudos científicos. Existe um esforço muito grande para melhorar as táticas do 

jogo e as características de uma determinada equipe. Na literatura, existem es-

tudos que se concentram nas previsões de jogos de futebol (CONSTANTINOU; 

FENTON; NEIL, 2013). A previsão em partidas de futebol e composta por resul-

tado de uma partida (vitória, empate e derrota) que pode ser utilizada para vá-

rias finalidades, incluindo apostas. Muitos esforços foram dedicados para a com-

preensão do futebol a partir da perspectiva dos resultados preditivos. Prever os 

resultados é um problema difícil devido ao grande número de fatores que devem 

ser levados em consideração e que nem sempre podem ser representados em 

valores quantitativos (HUCALJUK; RAKIPOVIc, 2011). Por exemplo, uma equipe 

pode dominar completamente uma partida sob alguns aspectos, como o número 

de finalizações certas, o número de passes certos ou a posse de bola e não con-

seguir marcar um gol a mais do que a equipe adversária para vencer uma partida 

(BROOKS; KERR; GUTTAG, 2016).

Na literatura é possível encontrar estudos que envolvam predição de re-

sultados de futebol. Ulmer e Fernandez (2013) estudaram as técnicas Baseline, 

Gaussian Naive Bayes, Hidden Markov Model, Multimodal Naive Bayes, SVM, 

RBF, One vs All SGD para prever resultados do Campeonato Inglês. Hucaljuk e 

Rakipovic (2011) pesquisaram a previsão de resultados para a UEFA Champions 

League com os seguintes algoritmos: Naive Bayes (NB), Redes Bayesianas, Lo-
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gitboost, K-Nearest Neighbours (KNN), RF e Redes Neurais Artificiais. Com o 

classificador SVM, Igiri (2015) estudou os dados relacionados aos resultados de 

partidas do Campeonato Inglês.

Owramipur, Eskandarian e Mozneb (2013) analisaram o time de futebol do 

Barcelona no Campeonato Espanhol. Tax e Joustra (2015) usaram os seguin-

tes algoritmos de classificação no Campeonato Holandês: CHIRP, LogitBoost, 

DTNB, FURIA, HiperPipes, J48, Naive Bayes, Perceptron e RF. Duarte, Soares e 

Teixeira (2015) pesquisaram os classificadores: C5.0, JRip, RF, KNN, SVM e NB 

para prever as partidas do Campeonato Português.

Outros estudos foram desenvolvidos para prever o resultado de partidas 

de futebol utilizando algoritmos de aprendizagem de máquinas. Esses algoritmos 

são ferramentas que recebem como entrada um conjunto de características e 

fornece como saída a previsão de resultados (vitória, empate e derrota).

O objetivo deste trabalho é explorar algoritmos de inteligência artificial como 

ferramenta de previsão de resultados de partidas de futebol. Como resultado de-

monstrar e comparar a acurácia obtida pelos classificadores.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada é apresentada na figura 1, a seguir, a figura apre-

senta o fluxograma do sistema proposto.

Figura 1: Fluxograma do sistema proposto
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Primeira etapa – Aquisição dos dados

A primeira etapa envolve a escolha e a montagem de uma base de dados, 

algumas bases públicas estão disponíveis em https://www.football-data.co.uk e 

foram objetos de estudo em Ulmer e Fernandez (2013). Foram escolhidas deste 

mesmo site as seguintes bases de dados:

• Premier League (Temporada 2018/2019);

• Série A (Temporada 2018/2019).

Foi escolhida também a base de dados do Brasileirão Série A 2012 coleta-

da do UOL Esportes e disponível em https://github.com/zandree/statsBrazilian-

LeagueChampionship. Todas as bases estão no formato CSV.

As bases da Premier League e Série A foram feitas como cada linha sendo 

um jogo e esta linha possui os dados do time de casa e o time de fora. O resulta-

do e dado como casa, empate ou fora. A base do Brasileirão tem sua construção 

diferente. Cada linha também é um jogo, porém esta linha só possui os dados de 

um dos times, ou seja, cada jogo ocorrido terá 2 linhas uma para o time de casa 

e uma para o de fora. O resultado e dado com vitória, empate ou derrota.

Segunda etapa - Tratamento dos dados

Esta etapa envolve todo o pré-processamento de dados. Primeiramente 

foi criado um Dataframe utilizando o Pandas para ler as bases de dados. A base 

da Premier League possui 380 linhas e 62 colunas enquanto a da Série A possui 

380 linhas e 61 colunas e ambas as bases não possuem dados faltantes. A base 

do Brasileirão possui 760 linhas, 50 colunas e 4 linhas com dados faltantes. As 

linhas com dados faltantes foram removidas e a base passou a ter 756 linhas.

O próximo passo foi selecionar as características para a previsão. As bases 

Premier League e Série A possuem características semelhantes das quais foram 

selecionadas.
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Tabela 1: Características das bases Premier League e Série A. Na base de                    
dados do Brasileirão foram utilizadas as seguintes característica.

Característica Descrição

FTR Resultado da partida (Casa, Empate, Fora)

HS Chutes do time da casa

AS Chutes do time de fora

HST Chutes do time da casa no alvo(gol)

AST Chutes do time de fora no alvo(gol)

HF Faltas cometidas pelo time da casa

AF Faltas cometidas pelo time de fora

HC Escanteios do time da casa

AC Escanteios do time de fora

HY Cartões Amarelos do time da casa

AY Cartões Amarelos do time de fora

HR Cartões Vermelhos do time da casa

AR Cartões Vermelhos do time de fora

HTHG Gols marcados pela equipe da casa até o intervalo

HTAG Gols marcados pela equipe de fora até o intervalo
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Tabela 2: Características da base Brasileirão.

Característica Descrição

assistances Assistências
receivedBalls Bolas recebidas

recoveredBalls Bolas recuperadas
lostBalls Bolas perdidas

yellowCards Cartões amarelos
redCards Cartões vermelhos

receivedCrossBalls Cruzamentos recebidos
missedCrossBalls Cruzamentos perdidos

defenses Defesas
sucessfulTackles Desarmes com sucesso

unsucessfulTackles Desarmes sem sucesso
sucessfulDribles Dribles com sucesso

unsucessfulDribles Dribles sem sucesso
givenCorners Escanteios dados

receivedCorners Escanteios recebidos
receivedFouls Faltas recebidas

committedFouls Faltas cometidas
goodFinishes Boas finalizações
badFinishes Finalizações ruins

ownGols Gols marcados
offsides Impedimentos

sucessfulLongPasses Passes longos com sucesso

unsucessfulLongPasses Passes longos sem sucesso

sucessfulPasses Passes com sucesso

unsucessfulPasses Passes sem sucesso

win Vitória
draw Empate

defeat Derrota
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Em Premier League e Série A os dados de FTR são categóricos e como 

FTR e o alvo da previsão foi preciso transformá-los para numéricos. Casa foi 

substituído por 2, empate por 1 e fora por 0. No Brasileirão as características win, 

draw e defeat foram mescladas em uma só, chamada FTR, que também é o alvo 

da previsão, sendo 2 - vitória, 1 - empate e 0 - derrota.

Com as características definidas o próximo passo foi padronizar os dados. 

Os dados foram padronizados com o StandardScaler que está presente no Sciki-

t-learn. O StandardScaler transformar os dados de forma que sua distribuição 

tenha um valor médio de 0 e o desvio padrão 1. Cada valor no conjunto de dados 

foi subtraído pela média das amostras e dividido pelo desvio padrão de todo o 

conjunto de dados (LEARN, 2019). O motivo da padronização foi para que uma 

característica não sobressaia sobre a outra.

Terceira etapa - Treino e teste

Foi definido qual era o alvo da previsão. Em todas as bases o alvo é a ca-

racterística FTR a qual contém o resultado da partida. As demais características 

foram usadas para a previsão de FTR. Nesta etapa foram utilizados dois métodos 

diferentes de divisão de dados.

O primeiro método foi o de divisão de treino e teste. Este método embara-

lha os dados e os divide em uma porcentagem para treino e outra para teste. Foi 

dividido 70% para treino e 30% para teste. A divisão dos dados gera quatro novos 

conjuntos de dados, sendo eles: características para treino, características para 

teste, alvo para treino e alvo para teste.

O segundo método foi o de validação cruzada (cross-validation) k-fold. Nes-

te método os dados de entrada são divididos em subconjuntos de dados k (cha-

mados de folds). O modelo é treinado com k-1 subconjuntos e depois avaliado 

no subconjunto que não foi utilizado para treinamento. O procedimento é repetido 

k vezes e em cada vez um subconjunto diferente é reservado para avaliação 

(SOUZA, 2019). Foram utilizados 10 folds.
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Para previsão dos resultados foram utilizadas diferentes abordagens. Foi 

feito a previsão com a base completa e com os dados do alvo agrupados de 2 em 

2. Nas bases Premier League e Série A foram feitas previsões com as seguintes 

abordagens:

• Casa, Empate e Fora;

• Casa e Fora;

• Casa e Empate;

• Fora e Empate.

Na base do Brasileirão as abordagens foram:

• Vitoria, Empate e Derrota;

• Vitoria e Derrota;

• Vitoria e Empate;

• Derrota e Empate.

O próximo passo foi a criação dos modelos de previsão. Os classificadores 

utilizados foram:

• Regressão logística;

• Árvore de decisão;

• Floresta aleatória;

• K Nearest Neighbours (KNN);

• Support vector machine (SVM);

• Multi Layer Perceptron (MLP).

A regressão logística é uma técnica estatística que tem como objetivo mo-

delar, a partir de um conjunto de observações a relação “logística” entre uma 
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variável resposta dicotômica e uma série de variáveis explicativas numéricas e/

ou categóricas (CABRAL, 2013). Define-se uma variável dependente (Y), ou va-

riável de saída, e procura-se verificar a influência de uma ou mais variáveis ditas 

variáveis independentes (X’s) sobre esta variável dependente (ZANINI, 2007). A 

regressão logística busca calcular ou prever a probabilidade de a variável depen-

dente assumir um determinado valor em função de outras variáveis.

Árvores de decisão são modelos estatísticos para a classificação e previsão 

de dados. Formada por um conjunto de nós de decisão uma árvore começa com 

um nó, que se divide em possíveis resultados. Cada resultado leva a nós adicio-

nais, que se ramificam em outras possibilidades. Uma árvore de decisão e essen-

cialmente uma série de declarações if-elses, que quando aplicados a um registro 

de uma base de dados, resultam na classificação daquele registro (CARACIOLO, 

2009).

Floresta aleatória, do inglês Random Forest, e um classificador que con-

siste em uma combinação de árvores de decisão. Cada árvore depende dos 

valores de vetores aleatórios amostrados de forma independente e distribuídos 

igualmente para todas as árvores na floresta (BREIMAN, 2001). Uma floresta 

aleatória e construída por um simples voto de árvores de decisão usando o algo-

ritmo Bagging. Todas as árvores treinadas são combinadas em uma composição 

com uma votação simples, usando o erro médio de todas as amostras (DMITRIE-

VSKY, 2018).

K vizinhos mais próximos, do inglês K-Nearest Neighbours, classifica um 

elemento com base na proximidade de seus k vizinhos. O algoritmo calcula a 

distância do elemento alvo aos demais e as ordena da menor para o maior. Após 

ordenadas são selecionadas apenas os k mais próximos vizinhos deste elemento 

alvo. Ele será classificado com as mesmas características do tipo de vizinho que 

está em maior quantidade dos k selecionados (BOEHMKE, 2019).
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Máquina de vetores de suporte do inglês Support Vector Machine é um 

algoritmo cujo objetivo é classificar determinado conjunto dados que são ma-

peados para um espaço de características multidimensional usando uma função 

kernel. Nela, o limite de decisão no espaço de entrada e representado por um 

hiperplano em dimensão superior no espaço (BOSER; GUYON; VAPNIK, 1992). 

O que o SVM faz e encontrar um hiperplano entre dados de duas classes bus-

cando maximizar a distância entre os pontos mais próximos em relação a cada 

uma das classes.

Perceptron multicamadas, do inglês Multilayer Perceptron, é uma rede neu-

ral com camadas ocultas com um número indeterminado de neurônios.  O MLP 

utiliza métodos derivados do gradiente nos ajustes de seus pesos por retropro-

pagação (backpropagation). A rede consiste em uma camada de entrada, uma 

ou mais camadas escondidas e uma ou mais camadas de saída. Um sinal de 

entrada é propagado da entrada para saída e a saída propaga um sinal em ca-

minho reverso alterando os pesos, para uma nova validação (AMARAL; LIMA; 

OLIVEIRA, 2014).

O scikit-learn possui todos esses classificadores. Para fazer a previsão pri-

meiro é preciso instanciar o classificador, depois chamar a função de treino e ao 

final a função de previsão. Os modelos que serão apresentados a seguir valem 

para as 3 bases de dados. A abordagem a ser tratada e a da base de dados com-

pleta, a abordagem de 2 em 2 segue do mesmo raciocínio.

Para os algoritmos de regressão logística, árvore de decisão e MLP fo-

ram instanciados os classificadores, depois chamada função fit responsável por 

treinar o modelo passando como parâmetro as características de treino e o alvo 

de treino. A função predict é responsável pela previsão e nela é passada como 

parâmetro o alvo de teste, ou seja, com base no treinamento feito com as bases 

de treino o classificador vai tentar prever uma base ainda não vista, no caso a 
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do alvo de teste. Todo esse procedimento foi feito com as bases do método de 

divisão 70-30. Para o cross-validation e utilizado o cross val score passando 

como parâmetros o classificador, o vetor de características, o alvo da previsão, 

e a quantidade de folds.

Para os modelos de floresta aleatória e KNN é preciso definir o número de 

árvores para um e o número de vizinhos para o outro. A fim de encontrar qual o 

valor que gere a melhor previsão é feito um “método cotovelo”. Este método con-

siste em fazer previsões alterando os valores dentro de um intervalo. Ao terminar 

as previsões e feito a média das diferenças entre o valor previsto e o valor real 

e este valor e salvo em um vetor. O melhor número para utilizar e aquele que re-

presenta a menor diferença entre o valor real e o previsto. A floresta aleatória e o 

KNN seguem do mesmo raciocínio que os demais.

Para o modelo de SVM e utilizado o GridSearchCV. O GridSearchCV é um 

método onde é testado diferentes valores para alguns parâmetros do classifica-

dor a fim de descobrir qual combinação gera a melhor previsão. Primeiro é defini-

do qual o classificador depois, uma lista com os parâmetros que vão ser testados 

e seus respectivos valores e a quantidade de folds. A previsão segue do mesmo 

raciocínio que os demais.

Quarta etapa - Resultados

Para avaliar a precisão dos classificadores foi utilizado o método score que 

está contido em cada classificador. Este método compara os valores reais com 

os valores previstos e retorna à acurácia ou o coeficiente de determinação de 

cada classificador.

Os resultados obtidos para a base Premier League foram:
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Figura 2: Regressão logística Premier League

Na figura 2 tem-se o resultado da previsão com o classificador regressão 

logística. O melhor resultado obtido no método 70-30 foi com a abordagem casa 

x fora com 87.10% de acurácia. No método de validação cruzada o melhor resul-

tado também foi com a abordagem casa x fora com 93.55% de acurácia.
 

Figura 3: Árvore de decisão Premier League

Na figura 3 tem-se o resultado da previsão com o classificador árvore de 

decisão. O melhor resultado obtido no método 70-30 foi com a abordagem fora x 
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empate com 75% de acurácia. No método de validação cruzada o melhor resul-

tado foi com a abordagem casa x fora com 87.10% de acurácia.

Figura 4: Floresta aleatória Premier League

Na figura 4 tem-se o resultado da previsão com o classificador floresta alea-

tória. O melhor resultado obtido no método 70-30 foi com a abordagem casa x 

fora com 82.80% de acurácia. No método de validação cruzada o melhor resulta-

do também foi com a abordagem casa x fora com 90.32% de acurácia.
 

Figura 5: KNN Premier League

Na figura 5 tem-se o resultado da previsão com o classificador KNN. O 

melhor resultado obtido no método 70-30 foi com a abordagem casa x fora com 

77.42% de acurácia. No método de validação cruzada o melhor resultado tam-

bém foi com a abordagem casa x fora com 87.50% de acurácia.
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Figura 6: SVM Premier League

Na figura 6 tem-se o resultado da previsão com o classificador SVM. O 

melhor resultado obtido no método 70-30 foi com a abordagem casa x fora com 

81.72% de acurácia. No método de validação cruzada o melhor resultado tam-

bém foi com a abordagem casa x fora com 93.75% de acurácia.
 

Figura 7: MLP Premier League

Na figura 7 tem-se o resultado da previsão com o classificador MLP. O 

melhor resultado obtido no método 70-30 foi com a abordagem casa x fora com 

82.80% de acurácia. No método de validação cruzada o melhor resultado tam-

bém foi com a abordagem casa x fora com 93.75% de acurácia.
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Os resultados obtidos para a base Série A foram:

Figura 8: Regressão logística Série A

Na figura 8 tem-se o resultado da previsão com o classificador regressão 

logística. O melhor resultado obtido no método 70-30 foi com a abordagem casa 

x fora com 82.93% de acurácia. No método de validação cruzada o melhor resul-

tado também foi com a abordagem casa x fora com 89.29% de acurácia.

Figura 9: Árvore de decisão Série A

Na figura 9 tem-se o resultado da previsão com o classificador árvore de 

decisão. O melhor resultado obtido no método 70-30 foi com a abordagem casa 

x fora com 74.39% de acurácia. No método de validação cruzada o melhor resul-

tado também foi com a abordagem casa x fora com 78.57% de acurácia.
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 10: Floresta aleatória Série A

Na figura 10 tem-se o resultado da previsão com o classificador floresta 

aleatória. O melhor resultado obtido no método 70-30 foi com a abordagem casa 

x fora com 79.27% de acurácia. No método de validação cruzada o melhor resul-

tado também foi com a abordagem casa x fora com 85.71% de acurácia.

Figura 11: KNN Série A

Na figura 11 tem-se o resultado da previsão com o classificador KNN. O 

melhor resultado obtido no método 70-30 foi com a abordagem casa x fora com 

80.49% de acurácia. No método de validação cruzada o melhor resultado tam-

bém foi com a abordagem casa x fora com 89.29% de acurácia.
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Figura 12: SVM Série A

Na figura 12 tem-se o resultado da previsão com o classificador SVM. O 

melhor resultado obtido no método 70-30 foi com a abordagem casa x fora com 

84.15% de acurácia. No método de validação cruzada o melhor resultado tam-

bém foi com a abordagem casa x fora com 89.29% de acurácia.
 

Figura 13: MLP Série A

Na figura 13 tem-se o resultado da previsão com o classificador MLP. O 

melhor resultado obtido no método 70-30 foi com a abordagem casa x fora com 

64.63% de acurácia. No método de validação cruzada o melhor resultado tam-

bém foi com a abordagem casa x fora com 92.31% de acurácia.

Os resultados obtidos para a base Brasileirão foram:
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Figura 14: Regressão logística Brasileirão

Na figura 14 tem-se o resultado da previsão com o classificador regressão 

logística.  O melhor resultado obtido no método 70-30 foi com a abordagem vitó-

ria x derrota com 68.10% de acurácia. No método de validação cruzada o melhor 

resultado também foi com a abordagem vitória x derrota com 83.33% de acurácia.

Figura 15: Árvore de decisão Brasileirão

Na figura 15 tem-se o resultado da previsão com o classificador árvore de 

decisão. O melhor resultado obtido no método 70-30 foi com a abordagem vitória 

x derrota com 61.96% de acurácia. No método de validação cruzada o melhor 

resultado foi com a abordagem vitória x empate com 66.67% de acurácia.
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Figura 16: Floresta aleatória Brasileirão

Na figura 16 tem-se o resultado da previsão com o classificador floresta 

aleatória. O melhor resultado obtido no método 70-30 foi com a abordagem vitó-

ria x derrota com 68.10% de acurácia. No método de validação cruzada o melhor 

resultado também foi com a abordagem vitória x derrota com 79.63% de acurácia.

Figura 17: KNN Brasileirão

Na figura 17 tem-se o resultado da previsão com o classificador KNN. O 

melhor resultado obtido no método 70-30 foi com a abordagem vitória x empate 

com 63.45% de acurácia. No método de validação cruzada o melhor resultado foi 

com a abordagem vitória x derrota com 75.93% de acurácia.
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Figura 18: SVM Brasileirão

Na figura 18 tem-se o resultado da previsão com o classificador SVM. O 

melhor resultado obtido no método 70-30 foi com a abordagem vitória x derrota 

com 65.64% de acurácia. No método de validação cruzada o melhor resultado 

também foi com a abordagem vitória x derrota com 81.48% de acurácia.
 

Figura 19: MLP Brasileirão

Na figura 19 tem-se o resultado da previsão com o classificador MLP. O 

melhor resultado obtido no método 70-30 foi com a abordagem vitória x derrota 

com 69.94% de acurácia. No método de validação cruzada o melhor resultado 

também foi com a abordagem vitória x derrota com 85.19% de acurácia.
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DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Conclui-se que em questão de dados para os modelos e mais difícil prever 

o resultado de Casa x Fora x Empate e Vitória x Empate x Derrota. Os modelos 

performam melhor quando o alvo da previsão é binário (2 classes). Dentre as 

bases com 2 classes Fora x Empate e Derrota x Empate foram as que tiveram 

menor performance e Casa x Fora e Vitória x Derrota foram as que tiveram me-

lhor performance. Podemos concluir então que os modelos performam melhor 

em prever resultados sem empate.

Levando em consideração os métodos de divisão das bases de dados con-

cluímos que o método de validação cruzada gera uma performance melhor do 

que o método de divisão 70% treino 30% teste.

A tabela abaixa mostra quais classificadores obtiveram uma melhor perfor-

mance em cada método de divisão e em cada abordagem. Para a base brasilei-

rão considere C como vitória e F como derrota.

Tabela 3: Classificadores com melhor performance em cada método de divisão 
e abordagem.

Abordagem Premier League Série A Brasileirão

CxFxE Regressão 
Logística. SVM. MLP.

CxF Regressão 
Logística. SVM. MLP.

CxE Floresta 
Aleatória. Floresta Aleatória. KNN.

FxE Regressão 
Logística. KNN. Árvore de Decisão. 

Validação Cruzada.
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CxFxE KNN. Regressão 
Logística. SVM.

CxF SVM. MLP. MLP.

CxE SVM. Floresta Aleatória. 
KNN. KNN. SVM.

FxE
Regressão. 

Floresta aleatória. 
SVM.

KNN. Árvore de Decisão. 
Floresta Aleatória.

Podemos concluir que os algoritmos que obtiveram a melhor performance 

mais vezes foram nesta ordem: SVM, KNN, regressão logística, floresta aleató-

ria, MLP e árvore de decisão.

Todos os algoritmos abordados neste trabalho foram implementados em 

Python e encontram-se disponíveis em https://github.com/olesiogn/Football-pre-

diction.
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