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Introdução 
A Resolução nº 7 de 14.4.2011 e o Regulamento 
técnico da ANP nº 03/2011 de 10 de fevereiro de 
2011 estabelece os parâmetros de especificação 
para álcool etílico hidratado combustível 
comercializados no Brasil. Os Mapas Auto-
Organizáveis de Kohonen são um tipo de rede 
neural artificial capaz de mapear um conjunto de 
dados de um espaço de entrada, contido em um 
conjunto finito de neurônios, organizados em um 
arranjo bidimensional sendo adequado para a tarefa 
de seleção de características1. Com base em alguns 
parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 7 de 
14.4.2011 e o Regulamento técnico da ANP nº 
03/2011, contido nesta resolução, foi testada a 
aplicação de redes artificiais do tipo mapas auto-
organizáveis para a classificação de amostras de 
álcool etílico hidratado combustível com base nas 
respostas da rede, quanto à destilaria de origem. 

Resultados e Discussão 
218 amostras de álcool hidratado, comercializadas 
na região de Londrina-PR, durante o período 
compreendido entre maio de 2011 e setembro de 
2012, foram submetidas ao ensaio de teor alcoólico, 
massa específica a 20 °C, pH e condutividade. Os 
valores tabulados foram apresentados a rede neural 
do tipo mapas auto-organizáveis para classificação 
de acordo com a destilaria de origem utilizando o 
módulo de redes neurais artificiais do software 
Statistica 9.1. A ordem de entrada dos parâmetros 
na rede foram os valores da massa específica, teor 
alcoólico, pH e condutividade. As 7 destilarias 
foram identificadas com as letras A(19), B(15), 
C(46), D(30), E(70), F(14) e G(24) onde o número 
entre parênteses indica o número de amostras de 
cada destilaria. As amostras analisadas foram de 3 
usinas do Paraná (A, C e D), 3 de São Paulo (E, F e 
G) e 1 do Mato Grosso do Sul (B). As amostras 
foram divididas, aleatoriamente, em três partes 
sendo que a primeira constitui no conjunto de 
treinamento da rede, e foi formada com 70% das 
amostras. O segundo grupo chamado de teste foi 
composto com 15% das amostras que não estavam 
presentes durante o treinamento e, com isso, validar 
a sua capacidade de aprendizagem. Por último, um 
terceiro grupo composto por 15% das amostras, que 
não estavam presentes nos dois primeiros grupos, 
foi utilizado para verificar a capacidade de 
generalização da rede. O parâmetro de vizinhança 
começou com um valor inicial igual a três, 

diminuindo essencialmente para zero, e o parâmetro 
da taxa de aprendizagem iniciou com valor inicial de 
10% decaindo para 2%. Foi possível observar que a 
topologia utilizada 20 x 20, foi a mais adequada para 
os dados analisados porque a variação de erros 
obtidos ficou entre 0,03% e 0,12% para treinamento, 
0,52% e 0,75% para teste e 0,94% e 1,21% para 
validação. Foram utilizados 1000 ciclos de 
treinamento e 500 como número aleatório de 
geração de dados.  
Figura1. Mapa topológico de uma repetição. 

 
A Figura 1 mostra o mapa de uma das 10 

repetições do treinamento, teste e validação que 
apresentou os menores erros. Cada quadrado 
representa um neurônio onde as letras maiúsculas 
normais representam o treinamento, negrito o teste, 
minúsculas a validação e os algarismos o número 
de amostras utilizadas pela rede para cada caso. 
Podemos observar que as usinas ficaram 
nitidamente agrupadas e todas as amostras 
utilizadas para o teste e validação ficaram juntas 
com aquelas utilizadas para o treinamento 
mostrando, com isso, a estabilidade da rede SOM 
utilizada e que a rede empregada consegue 
discriminar as amostras de acordo com a destilaria 
de origem. No mapa apresentado podemos observar 
uma preservação de vizinhança com exceção das 
usinas B e D com amostra dispersas, sem um 
padrão de conformidade definido.  

Conclusões 
Por meio de alguns parâmetros de conformidade 
estabelecidos pela ANP e a aplicação das redes 
neurais artificiais foi possível identificar as amostras 
de álcool de acordo com a destilaria de origem. 
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