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As máquinas podem pensar? 

http://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/2011/02/17/science/17jeopardy-watson.html

https://www.bbc.com/news/technology-35785875



Teste de Turing
• O artigo “Computing Machinery and 
Intelligence” publicado em 1950 na revista
Mind, foi o primeiro a apresentar o  conceito
do que agora é conhecido como teste de 
Turing.
• O computador precisa ter as seguintes 
capacidades:

• Processamento em Linguagem Natural
• Representação de conhecimento
• Raciocínio Automatizado
• Aprendizado de Máquina
• Visão de Computador
• Robótica

• “É mais importante estudar os princípios 
básicos da inteligência do que reproduzir um 
exemplar!”

"As máquinas podem pensar?"
https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing



Modelagem Cognitiva

• Construir um modelo de inteligência  baseada na 
Cognição Humana

• Obter uma teoria sobre como a mente funciona
• Introspecção: observação dos seus próprios 

pensamentos 
• Experimentos Psicológicos
• Usar Imagens por ressonância magnética para 

observar como o cérebro funciona em diversas 
situações

https://en.wikipedia.org/wiki/File:1206_FMRI.jpg



Leis do Pensamento
• Aristóteles e seus silogismos

• “Todos os homens são mortais”

• “Sócrates é homem”

• Logo, “Sócrates é mortal”

• Programação em lógica (PROLOG)

• Inteligência Artificial Simbólica

• Sistemas Especialistas
• GOFAI ("Good Old-Fashioned Artificial 

Intelligence")



Inteligência Artificial: Definição

• Estudo de agentes inteligentes: qualquer dispositivo que é capaz de 
perceber seu ambiente e realizar ações que maximizem sua chance atingir
seus objetivos com sucesso!” (Russel & Norvig 2003, p.55).

• O termo “inteligência artificial” é frequentemente usado para descrever
máquinas (ou computadores ) que imitam as funções cognitivas que os
seres humanos associam com a mente humana, tais como o 
“aprendizado” e a “resolução de problemas” . ( Russel & Norvig, p.2)



Inteligência Artificial: 
Áreas Relacionadas
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Aprendizado de Máquinas Deep Learning

Sistemas Especialistas

Visão Reconhecimento de 
Imagem

Reconhecimento de Voz

Texto-Voz

Voz-Texto

Processamento de 
linguagem Natural

Extração de Conteúdo

Tradução

Robótica

Planejamento, 
Escalonamento e 

Otimização



3 Tipos de Inteligência Artificial

Aprendizado de 
Máquina

Especializado em uma área e resolve um problema

Inteligência de Máquina Computador tão inteligente 
quanto um ser humano

Consciência de 
Máquina

Computador com 
inteligência superior 
aos seres humanos

https://www.tecmundo.com.br/robotica/115073-computador-tera-inteligencia-humana-2029-diz-engenheiro-
chefe-google.htm

https://pt.wikipedia.org/wiki/2001:_A_Space_Odyssey

/115073-computador-tera-inteligencia-humana-2029-diz-engenheiro-chefe-google.htm



Carro autônomo: Como isso é possível?

https://www.youtube.com/watch?v=fZfeSY2hrY4&list=RDCMUCh5q-FtihPqzTbgEkZQRy3g&start_radio=1&t=48O agente  precisa perceber o ambiente para tomar as suas decisões!
https://www.youtube.com/watch?v=fZfeSY2hrY4&list=RDCMUCh5q-FtihPqzTbgEkZQRy3g&start_radio=1&t=48



Aprendizado de Máquinas

Inteligência 
Artificial

Aprendizado de 
Máquinas

Redes Neurais 
Artificiais

Deep learning

• Um ramo da Inteligência Artificial
• Surgiu graças as capacidades dos computadores atuais e da 

grande quantidade de dados disponíveis 
• Arthur Samuel é um dos pioneiros
• Estuda formas de proporcionar a habilidade de aprendizado aos 

computadores sem que estes sejam explicitamente programados
• Reconhecimento de Escrita, Controle de Drones, 

Processamento de linguagem Natural entre outras .
• “Aprender a partir dos dados” 
• Muitas vezes se usa o termo inteligência artificial quando 

estamos querendo dizer aprendizado de Máquinas

Arthur Samuel (1959). 



Aprendizado de 
máquinas: 
Tipos de 
Aprendizado

Aprendizado não supervisionado

Aprendizado por reforço

Aprendizado supervisionado



Aprendizado não supervisionado

• O agrupamento (Clustering) é a forma mais comum
• Processo de agrupar automaticamente pontos de dados com características 

semelhantes e atribuí-los a grupos ("clusters“).

idade

Salário

https://www.coursera.org/learn/machine-learning



Aprendizado por Reforço 

10 min de treino: joga mal 120 min de treino: joga bem 240 min de treino: descobre a estratégia do túnel

Deep Q learning (Google Deepmind): O agente  recebe uma imagem da tela e a ordem de maximizar o placar do jogo

Agente Ambiente
Ação

Observa o estado

https://www.youtube.com/watch?v=V1eYniJ0Rnk

Recompensa



Aprendizado supervisionado

Especialista vai rotular
os exemplos

bananalaranja

laranja

laranja

banana

banana

maçã

maçã

maçã

Dados Dados rotulados 

Tarefa : fazer com que um computador faça a distinção entre bananas, laranjas e maçãs



Aprendizado supervisionado

Algoritmo de Aprendizado

Agente

bananalaranja

laranja
laranja

banana

maçã

maçã

maçã

Dados rotulados 
Agente Treinado 

maçãmaçã
maçã

laranja

laranja

laranja
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banana

banana

banana

Espaço de Representação



Aprendizado supervisionado

Agente Treinado
Sabe como fazer a distinção entre bananas, laranjas e maçã  

maçãmaçã
maçã

laranja

laranja

laranja

banana

banana

banana

Espaço de Representação



Exemplos da 
classe A

3         4

1.5        5

6         8

2.5       5

Exemplos da 
classe B

5         2.5

5         2

8         3

4.5       3

8        1.5

Qual a classe deste
objeto?

Vamos fazer um aprendizado supervisionado?

Eamonn Keogh - eamonn@cs.ucr.edu



Exemplos da 
classe A

3         4

1.5        5

6         8

2.5       5

Exemplos da 
classe B

5         2.5

5         2

8         3

4.5       3

8        1.5

É  É  B!

Vamos fazer um aprendizado supervisionado?

Como vocês descobriram? 

Eamonn Keogh, eamonn@cs.ucr.edu



Exemplos da 
classe A

3         4

1.5        5

6         8

2.5       5

Exemplos da 
classe B

5         2.5

5         2

8         3

4.5       3

A regra de decisão é: Se a 
barra da esquerda for menor
que a da direita, então A. Caso 
contrário é B.
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Tamanho da barra da direita

Eamonn Keogh - eamonn@cs.ucr.edu



Diabetes nos índios 
Pima (Arizona)

• A partir das informações coletadas  em 768 
mulheres:

• Indicar aquelas que são afetadas por diabetes

Smith, J.W., Everhart, J.E., Dickson, W.C., Knowler, W.C., & Johannes, R.S. (1988). Using the ADAP learning
algorithm to forecast the onset of diabetes mellitus. In Proceedings of the Symposium on Computer Applications
and Medical Care (pp. 261--265). IEEE Computer Society Press.



Coleta 
de Dados

Tratamento 
de Dados

Treinamento 
do Modelo 

Avaliação 
do Modelo 

Treinamento 

Modelo
Treinado 

Previsão 

Coleta 
de Dados

Tratamento 
de Dados

Modelo
Treinado 

Passo a Passo



Coleta de dados
• Quantas vezes ficou grávida;
• Concentração de glicose após 2 horas
• Pressão diastólica
• Espessura da dobra do triceps
• Insulina (2horas) 
• IMC
• Função pedigree de diabetes
• Idade
• Tem Diabetes 



Coleta de dados
• Quantas vezes ficou grávida;
• Concentração de glicose após 2 horas
• Pressão diastólica
• Espessura da dobra do triceps
• Insulina (2horas) 
• IMC
• Função pedigree de diabetes
• Idade
• Tem Diabetes 

Estes dados foram 
rotulados por 

médicos!



Tratamento dos dados
• Inspecionar os dados 

• Valores incorretos
• Dados ausentes
• Valores inconsistentes

• Análise dos Dados 
• Estatística descritiva, Histogramas

• Normalização dos Dados 



Olhando os histogramas, vemos algo estranho ...



Olhando os histogramas, vemos algo estranho ...



Tratamento dos dados
• Inspecionar os dados 

• Valores incorretos
• Dados ausentes
• Valores inconsistentes

• Análise dos Dados 
• Estatística descritiva, Histogramas

• Normalização dos Dados 
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Treinamento do Modelo

• Modelos utilizados

• Regressão Logística (LR)

• K Vizinhos mais próximos (KNN)

• Árvore de Decisão (CART)

• Máquinas de Vetor de Suporte
(SVM)

Melhor Modelo SVM : Acurácia = 76,5%



Passo a Passo 
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“Tunando” o Modelo

• Modelos utilizados

• Regressão Logística (LR)

• K Vizinhos mais próximos (KNN)

• Árvore de Decisão (CART)

• Máquinas de Vetor de Suporte
(SVM)

SVM Original: Acurácia = 76,5%
SVM Tunado: Acurácia =  77,2%



Resultado na
Validação

• Acurácia (Treino) = 77,2 %

• Acurácia (Validação) = 77, 9%



Artigo sobre a 
detecção de COVID-19



Artigo sobre a detecção de COVID-19
Coleta de Dados 





Redes Neurais 
• Redes Neurais Artificiais são sistemas inspirados nos neurônios 

biológicos e na estrutura altamente paralela do cérebro, com 
capacidade de adquirir ,armazenar  e  utilizar conhecimento 
experimental

• São compostas por um conjunto de unidades de processamento 
simples (neurônios artificiais) que são interligados por um grande 
número de interconexões (sinapses)



Deep Learning
• Deep learning é uma abordagem ao aprendizado de máquinas que utilizam 

redes neurais de alta capacidade. 
• Capacidade de resolver problemas de alta complexidade com desempenho 

superior àqueles obtidos por técnicas que, até então, representavam o estado da 
arte

Processamento de linguagem NaturalTradução (Google Translator)

https://medium.com/@ageitgey/machine-learning-is-fun-part-6-how-to-do-speech-recognition-with-deep-
learning-28293c162f7a

Visão computacional



Deep Learning
Neurociência: Investigação do córtex visual

[Gallant & Van Essen] [picture from Simon Thorpe]

[LeCun MA Ranzato]

Diversas representações intermediárias

V1: formas simples

V4: formas 
intermediárias

AIT: descrição de alto 
nível



Deep learning : Mudança de Paradigma

Deep learning for computer vision C.V Jawahar

Pardal

Pardal

Classificação de Imagens

Extração 
de 

Atributos

Codificação 
das partes

Classificador

Aprendizado dos  Atributos Classificador

L1 L2 L3 L4 L5 L6



Visualização dos atributos aprendidos

Cantos  e contornos Texturas similaresDeep learning for computer vision C.V Jawahar



Visualização dos atributos aprendidos

Partes do objetos Objeto completoDeep learning for computer vision C.V Jawahar



LARISA- Laboratório de Redes Industriais e Sistemas de Automação

• Pesquisa

• Sistemas de Instrumentação

• IoT

• Aprendizado de Máquinas

• Formação acadêmica:

• Cursos e Treinamentos

• Mestrado e Pós-graduação Lato sensu

• Desenvolvimento de tecnologias

• Inteligência Artificial

• Aprendizado de Máquinas

• IoT

• Soluções em Automação Industrial



Projetos Desenvolvidos

44

Medidor de Vazão não intrusivo por efeito térmico
• Medidor de vazão não intrusivo 

• Indicado para tubulações de baixo diâmetro e baixa vazão

• Conectividade por Redes Industriais e IoT

Modelagem com o COMSOL

Construção da bancada experimental

Desenvolvimento do 
Supervisório em Labview

Modelo EMQ (teste) FSD (ΔT) FSD
Dropout 5,85E-04 0,018 0,2032

MLP 5,14E-04 0,031 0,0412
Dropout input 3,43E-04 0,037 0,0508

SGD 3,54E-04 0,037 0,0485
Gradiente 
Boosting

1,59E-04 0,046 0,0354

Deep 6,02E-04 0,055 0,0367
Floresta 

Aleatória
2,27E-04 0,058 0,0444

KNN 3,19E-04 0,069 0,0489
Árvore de 
Decisão

2,78E-04 0,07 0,0674

Reg. Linear 2,27E-03 0,07 0,2004

Modelo de inferência 
baseado em Aprendizado de Máquinas FSD=1,8%



Desafio COR



Projetos Desenvolvidos

46

Aprimoramento do Diagnóstico de Doenças Respiratórias

• Telemedicina e Inteligência Artificial para Monitoramento Domiciliar de Pacientes com COVID-19 

Visando Predizer e Evitar Evolução para Internação em CTI: Aplicação Durante Ensaio Clínico do 

Tratamento Pelo Uso da Cloroquina

• Aprimoramento do diagnóstico de doenças respiratórias através de Inteligência Computacional e 

Deep Learning

Técnica de Oscilações Forçadas Aprendizado de Máquinas



Projetos Desenvolvidos
Um sistema não intrusivo para estimar a 

gravidade de danos causados pela corrosão

interna usando a técnica de queda potencial

e mapeamento de imagem

Peça 
Metálica

Sistema de 
Aquisição da 

Imagem Elétrica

Processamento 
da Imagem Elétrica

Extração de 
Atributos

Aprendizado de 
Máquinas Deep learning

Severidade dos defeitosEstimativa da profundidade
Em 96,15% das estimativas de profundidade o erro  é menor ou igual a 0,2 𝑚𝑚

A acurácia na classificação da severidade chegou a 94,84%

Digital Object Identifier 10.29292/jics.v15i3.181



Tendências

https://chatbotslife.com/https-medium-com-hellohaptik-understanding-conversational-ai-what-
where-how-you-can-use-bots-a5df897886f9

Foco em IA orientada por voz e linguagem 
para reduzir a digitação. Maior poder computacional

Democratizar acesso do 
aprendizado de máquinas 

Smart Homes

Edge Computing

Cybersecurity

https://www.information-age.com/combination-artificial-intelligence-cloud-123470999/

https://gyrogear.co/gyroglove

Auxilio na Triagem 
Análise de Raio X e Ressonância 

https://www.forbes.com/sites/tomtaulli/2019/10/12/ai-artificial-intelligence--whats-the-next-
frontier-for-healthcare/?sh=435ad2f33353

IoT + AI (ML)

Novas drogas



Tendências – Indústria 4.0 

https://medium.com/acerta/artificial-intelligence-industry-4-0-aec8282f3543



Comentários Finais 

O aprendizado de máquinas (IA) tem um enorme potencial de 
aplicação nas mais diferentes áreas, mas ela é apenas uma ferramenta

Uma pergunta crucial: Que uso faremos desta ferramenta?



Comentários Finais

https://thenextweb.com/syndication/2019/05/01/here-are-the-7-requirements-for-building-ethical-ai-according-to-the-eu-commission/



https://thenextweb.com/syndication/2019/05/01/here-are-the-7-requirements-for-building-ethical-ai-according-to-the-eu-commission/

Comentários Finais 
• Ao mesmo tempo que o aprendizado de máquinas  é capaz de resolver uma 

quantidade enorme de problemas, ela também cria novos!
• A Amazon teve que descontinuar uma ferramenta de recrutamento baseada 

em IA inteligência artificial depois que descobriu que o sistema era 
tendencioso contra a contratação de mulheres”

• Em 2016, uma investigação do ProPublica revelou que uma ferramenta de 
avaliação de reincidência que usava aprendizado de máquina era tendenciosa 
contra réus negros.

• Em 2016, o Facebook teve que retirar a IA que exibia sua seção “Trending
Topics” porque divulgava histórias falsas e material obsceno.

• Necessidade de regulamentação por um aprendizado de máquinas (IA) ético e 
confiável



Comentários Finais

• Ethics Guidelines for Trustworthy AI” (European Comission)
• Agente Humano

• os usuários devem ter a opção de não se tornarem sujeitos a uma decisão automatizada "quando isso produz 
efeitos jurídicos sobre os usuários ou os afeta de forma significativa"

• Robustez e segurança
• “Comporte-se de maneira confiável conforme pretendido, minimizando danos não intencionais e inesperados 

e evitando danos inaceitáveis aos humanos e ao meio ambiente”.
• Privacidade

• “ IA deve garantir privacidade e proteção de dados em todo o ciclo de vida de um sistema”
• Transparência (Explainable AI)

• Desenvolvimento de  modelos  abertos para investigação e métodos que podem explicar as decisões de IA.
• Justiça (sem discriminações)

• garantir que as previsões sejam imparciais e não discriminem implícita ou explicitamente os grupos protegidos
• Responsabilidade social e ambiental (edge-AI)

• Se conseguirmos implementar estes princípios nós teremos o melhor dos mundos que o 
aprendizado de máquinas pode nos oferecer



Obrigado pela atenção!
Perguntas?

Jorge Amaral
jamaral@uerj.br


