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Sumário

poderosa com aplicações em diversas áreas de conhecimento como por 

exemplo na Medicina, nos Mercados Financeiros e na Indústria. Os mode-

 têm vindo a ser aplicados ao longo do tempo, experimentando 

novos algoritmos e diferentes arquitecturas, sempre com o objectivo de se 

Uma investigação desenvolvida na cidade de Castelo Branco - Portugal, 

mostrou que com as 

dos 10%, do que com as metodologias tradicionais usadas na estimação do 

-
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Resumo

O cérebro humano é o sistema de cálculo mais completo que o homem 
conhece. A capacidade que o cérebro humano tem, de pensar, recordar e re-
solver problemas, inspirou muitos investigadores, na tentativa de procurar 
modelar no computador o funcionamento do cérebro humano. 

-
pecular sobre a localização da alma. O conhecimento sobre como o cérebro 
funciona é resultado de uma investigação feita nos últimos 100 anos. Ra-
món y Cajal1 em 1894 foi o primeiro a propor a teoria dos neurónios (Cajal, 

cérebro humano e dos constituintes dos neurónios naturais: os axónios, as 

em redes neuronais biológicas.
 são constituídas por um conjunto de neurónios com 

capacidade de processamento. Estes neurónios estão ligados entre si, para 
que a informação circule entre todos eles, através de impulsos (simulando o 

parte das  são sistemas adaptativos que alteram a sua estrutura com 
base em informações internas e externas que circulam pela rede neuronal 
durante a fase de treino da rede. É por este motivo, que estes modelos são 
do tipo “caixa-negra” porque não se “vê” o seu funcionamento interno. 

-
Culloch e por Pitts em 1943 e mereceu o nome Psychon (McCulloch e 

soma pesada das entradas que, se ultrapassar um valor limiar de referên-
cia, faz com que o neurónio dispare, produzindo um sinal à sua saída, 
tal como mostra a Figura 1.

-

-

1

cérebro e nervos, isolando o neurónio e descobrindo como os impulsos nervosos são transmitidos 
às células do cérebro.
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Figura 1

anos a esta parte. Desde as áreas das tecnologias informáticas, às energias 

renováveis, à sismologia e até mesmo à previsão da qualidade da carne, são 

variadíssimas as aplicações desta metodologia na investigação realizada em 

Portugal. Inclusive, em 2009, dois jovens investigadores portugueses da Fa-

venceram o concurso anual internacional, promovido pela PhysioNet, or-

aplicação informática vencedora, assenta numa arquitectura avançada de 

-

cional para previsão de episódios de hipotensão arterial”2.

-

mação dos preços dos imóveis, começaram a ter um interesse crescente na 

década passada, embora a aplicação destes métodos no mercado imobiliário 

Português se encontre ainda em estado embrionário.

Existe porém, uma metodologia muito usada para estimar o preço dos 

-

modelos têm sido desenvolvidos em vários estudos para o mercado imobi-

liário Português, assim como para outros locais do mundo e têm demons-

Com o objectivo de conhecer e entender o mecanismo de formação do 

preço da habitação para a cidade de Castelo Branco, recolheu-se uma amos-

tra representativa dos apartamentos vendidos na cidade entre 2005 e 2009, 
2 Conferência Computers in Cardiology 2009 (
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através da mediação imobiliária de quatro empresas sediadas em Castelo 

Branco. A LING, a IMOFACTOR, a SGH e a GRADUZ através dos seus 

responsáveis, disponibilizaram-se no fornecimento das características e do 

preço dos apartamentos por eles vendidos. Foi possível a constituição de 

uma base de dados com mais de duas centenas de apartamentos e trinta e 

quatro características, quer de natureza quantitativa quer qualitativa. Após 

variáveis como sendo as mais determinantes na explicação do preço. Fo-

ram usadas técnicas estatísticas na determinação dessas variáveis, que pos-

teriormente também foram validadas pelos Agentes Imobiliários, para que 

imobiliário em Castelo Branco. 

Seguiu-se a estimação do modelo neuronal para o preço de venda do 

caso de apartamentos usados o modelo inclui também o estado de con-

servação do apartamento e o ano em que ocorreu a venda. O facto de, 

durante o período de anos amostrado o preço dos imóveis ter sofrido um 

decréscimo, principalmente os usados, revelou ser um factor importante na 

determinação do preço. Na seguinte equação escrevemos de forma simpli-

0 1 2 3 4 5 6
Pr eço Áreaútil IConforto IAnexos ILoc t Estado IConserv Estadob b b b b b b e 

Na estimação do modelo, optou-se pelo uso do software SPSS v.173, em-

o Neuroshell4 ou o NeuroSolutions5. O desenho da rede estimada, assim 

valores dos preços observados, podem ser observados na Figura 2.

No desenho da rede podemos ver a sua estrutura, com uma camada de 

neurónios de entrada (com a informação das variáveis de entrada, ou inde-

Em relação ao ajuste do modelo, o SPSS devolve uma medida de erro, 

-

3 http://www.spss.com
4 http://www.neuroshell.com
5 http://www.neurosolutions.com
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Figura 2: Estimação da RNA para o preço de um apartamento (saída do SPSS v. 17, opção Neural 

Com o objectivo de comparar a precisão do modelo neuronal com as 

tradicionais metodologias hedónicas, foram calculadas outras medidas de 

precisão, tendo sido possível constatar a superioridade do modelo neuronal 

no caso de dados de Mercado Imobiliário, os erros dos modelos de IA 

variam entre 5% e 10%, enquanto que os modelos de regressão linear múl-

tipla, variam entre 10% e 15%. 

Outra vantagem de um sistema de IA é a sua capacidade para estimar 

dado que este tipo de sistemas submete as amostras a processos matemáti-

cos muito mais complexos que o modelo de Regressão Múltipla. 

ser dada; porque têm uma apetência natural em adquirir o conhecimento 

peso das ligações entre os nós e porque têm muita elasticidade e grande 

adaptabilidade. Para além disso, podemos ainda acrescentar que as têm um 

comportamento altamente não linear, e por isso, permitem uma adaptação 

muito maior a informação proveniente de fenómenos não lineares.

 são sistemas que têm um grande 

nível de tolerância a falhas, isto é, podem sofrer um dano considerável e 

continuar a ter um bom comportamento, tal como acontece nos sistemas 

biológicos. 
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