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RESUMO:  

Ter uma ferramenta capaz de prever o preço de qualquer produto é extremamente 

interessante para o empresário, para que possa planejar melhor a sua empresa e 

dar segurança e facilidades na hora das tomadas de decisões. As frutas e hortaliças 

são altamente perecíveis, não dispondo o empresário de muito tempo para as 

tomadas de decisões, necessitando, assim, de ferramentas mais confiáveis e 

eficazes no gerenciamento de sua empresa. As redes neurais artificiais têm sido 

usadas com vantagens em análises de séries temporais, pois são de fácil tratamento 

matemático e fornecem resultados mais rápidos, facilitando as tomadas de decisões. 

Atualmente, no campo dos negócios, as redes neurais artificiais (RNA) estão se 

tornando cada vez mais populares, atuando como uma ferramenta de grande 

importância como auxiliar na interpretação do mercado. Muitos sistemas que utilizam 

redes neurais têm funcionado bem na identificação de padrões complexos, 

aprendendo pela experiência, concluindo sobre algo e realizando previsão. Este 

artigo trata da aplicação de RNAs para a previsão de preços de frutas e hortaliças. 

As redes foram treinadas utilizando dados sobre séries temporais de preços de 

frutas e hortaliças, do banco de dados da Central de Abastecimento de Mato Grosso 

do Sul (CEASA)  . Os resultados obtidos foram muito promissores e animadores, 

pois foi possível fazer a previsão de preços desses alimentos ao longo do tempo, se 

candidatando como uma boa ferramenta de ajuda aos empresários do setor de 

hortifruti.  

Palavras-chave: Inteligência Artificial, Séries Temporais, Redes Neurais MLP, 

Neurônio Artificial, Setor de Hortifruti. 

 

Abstract:  

Having a tool capable of predicting the price of any product is extremely interesting 

for the business, so you can better plan your business and provide security and 

facilities at the time of decision making. The vegetables, fruits and vegetables are 

highly perishable, not having the business a long time for decision making, requiring, 

thus, more reliable and effective tools in managing your business. Artificial neural 

networks have been used with advantage in time series analysis, because they are 

easy mathematical treatment and provide faster results, facilitating decision making. 

Currently, in the business field, artificial neural networks (ANN) are becoming 
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increasingly popular, serving as an important tool to aid in the interpretation of the 

market. Many systems using neural networks have worked well in identifying complex 

patterns, learning through experience, concluding about something and making 

prediction. This article deals with the application of ANNs to forecast prices of 

vegetables, fruits and vegetables. The networks were trained using time series data 

on prices of vegetables, fruits and vegetables, the database nepes / Uniderp. The 

results were very promising and encouraging because it was possible to forecast 

prices for those foods over time, applying as a good tool to help entrepreneurs in the 

grocery industry. 

Key-words: Artificial Intelligence, Series, MLP Neural Networks, Artificial Neuron, 

Sector Hortifruti. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O campo das políticas públicas de alimentação e nutrição, a promoção do consumo 

de frutas e hortaliças ocupa posição de destaque dentre as diretrizes de promoção 

de alimentação saudável. A Estratégia Global sobre Alimentação Saudável, 

Atividade Física e Saúde, elaborada pela Organização Mundial da Saúde - OMS, 

recomenda o aumento do consumo de frutas e hortaliças, dentre as recomendações 

para prevenção de doenças crônicas. No cenário nacional, o Ministério da Saúde do 

Brasil recomenda o consumo diário de no mínimo três porções de frutas e três 

porções de hortaliças e legumes em seu Guia Alimentar, enfatizando a importância 

de variar o consumo desses alimentos nas refeições ao longo da semana 

(FIGUEIREDO, JAIME e MONTEIRO, 2008). 

De acordo com as evidências apresentadas pelo Relatório Mundial da Saúde de 

2003, estima-se que até 2,7 milhões de vidas poderiam ser salvas anualmente em 

todo o mundo, se o consumo de hortaliças e frutas fosse adequado (GOMES, 2007; 

MONTEIRO, 2008). 

Fica evidente que o consumo de frutas e hortaliças deve ser algo do cotidiano, 

sendo de tal importância que deve-se fazer  um orçamento levando em conta o 

custo destes  alimentos. Acontece que esses produtos são altamente perecíveis e 

sujeitos às variações climáticas e sazonalidade, dificultando a previsão a longo 

prazo dos preços de mercado desses alimentos. Assim, o advento de uma 

ferramenta computacional para ajudar nas tomadas de decisão por parte do 
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empresário, certamente haverá uma melhor oferta desses produtos, 

consequentemente, melhores preços ao consumidor, incentivando o consumo de 

produtos saudáveis a um custo compatível. Desse modo, a utilização de RNAs, com 

o seu alto poder computacional, se torna uma  ótima  ferramenta , capaz de 

determinar,  com uma aproximação fantástica, os preços de frutas e hortaliças, ao 

longo do tempo. Após treinada, as RNAs pode fornecer ótimas previsões, podendo 

influenciar positivamente na estabilidade ou mesmo até queda de preços desses 

produtos. 

O estudo das RNAs busca o desenvolvimento de algoritmos computacionais de alto 

desempenho baseados nos conceitos da inteligência do ser humano, com a 

finalidade de se obter sistemas computacionais inteligentes capazes de resolver 

problemas simples e complexos. As RNA, tecnologia desenvolvida muito 

recentemente, tem apresentado soluções interessantes a problemas de várias 

áreas, como finanças, marketing, vendas e compras, como afirmou ALMEIDA (1995 

p.47). 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

As RNAs, teoria ligada à Inteligência Computacional (IC), busca, através de técnicas 

inspiradas na Natureza, o desenvolvimento de sistemas inteligentes artificiais que 

imitem alguns aspectos do comportamento humano, tais como: percepção, 

raciocínio, aprendizado, evolução e adaptação. (KOVÁCS, 1996; HAYKIN, 2001). 

Segundo Braga (2006), um neurônio biológico é composto por dendritos que têm por 

função receber os estímulos elétricos (informações) transmitidos por outros 

neurônios e encaminhá-los ao corpo do neurônio, também chamado de corpo 

somático, que é responsável por coletar, combinar e armazenar essas informações 

até atingir um limiar de excitação (threshold), quando, finalmente, acontece uma 

descarga elétrica através do axônio, que é constituído de uma fibra tubular que pode 

alcançar até alguns metros, e é responsável por transmitir os estímulos elétricos 

para outros neurônios (Figura 1).  
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Figura 1 – Representação de um neurônio biológico destacando os seus 
principais componentes.   Fonte: Google (2012). 

As descrições do modelo matemático de um neurônio biológico resultaram no 

modelo de um neurônio artificial, devido a McCulloch e Pitts (Figura 2), composto 

pelos terminais de entrada (dendritos), corpo do neurônio, representada pelo par 

 ,  e do axônio, representado pela saída y  (BRAGA, 2007). 

 

Figura 2 – Modelo de neurônio artificial 

Os terminais de entrada do neurônio artificial, que representam os dendritos no 

neurônio biológico, com valores nxxx ,,, 21  , são afetadas por pesos nwww ,,, 21  , 

cujos valores podem ser positivos ou negativos. A equação (1) representa uma 

combinação linear u desses parâmetros, obtida através da função soma do neurônio 

artificial.  

   nn

n

i ii xwxwxwxwu  
22111       

 (1) 

O valor de u cresce até atingir o limiar de excitação   (threshold), produzindo a 

saída )(ufy  , denominada de função de ativação (BRAGA e LUDERMIR, 2007), 

descarregado u, que atinge valores muito próximos de zero, e o processo se repete. 

É esse também o comportamento de um neurônio biológico, guardadas as devidas 

proporções.    

http://www.google.com.br/imgres?q=%22neur%C3%B4nio+biol%C3%B3gico%22&um=1&hl=pt-BR&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=ZeF1-HKPPftebM:&imgrefurl=http://cmapspublic3.ihmc.us/rid%3D1040063303531_1570169330_6247/Neuronio_Biologico.cmap&docid=X7tzbnVQ8wOrhM&imgurl=http://cmapspublic3.ihmc.us/rid%253D1040063303593_1948379925_6248/Neuronio%252520Biologico.gif&w=563&h=463&ei=Z2-7T9bSBMzogAe3iIWvCg&zoom=1&iact=hc&vpx=86&vpy=134&dur=6110&hovh=204&hovw=248&tx=157&ty=137&sig=106909310825786459679&page=1&tbnh=117&tbnw=142&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69
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A função de ativação u  do neurônio, que gera a saída )(ufy  , é uma combinação 

linear dos vetores peso  TnwwwW ,,, 21 


e entrada  TnxxxX ,,, 21 


, pode ser 

representada, de seu modo mais simples, por uma função degrau, equação (2), 

função essa que representa aproximadamente o comportamento do neurônio 

biológico. 

                               













use

use
ufy

0

1
)(         (2) 

Vários desses neurônios artificiais, associados de forma especial, têm em seu 

funcionamento a representação do comportamento inteligente do ser humano. 

Devido a esse fato, o estudo de RNAs faz parte de um tópico especial da teoria 

denominada de Inteligência Artificial, compartilhada com algoritmos genéticos, lógica 

fuzzy, entre outras. 

Segundo Haykin (2001), Rosemblat, em 1950, criou o primeiro modelo de RNAs, 

que consistia de uma rede de múltiplos neurônios artificiais dispostos em três 

camadas, denominadas de perceptron ou discriminador linear. Os perceptrons são 

organizados em camadas de entrada e saída, onde os pesos das conexões são 

adaptados a fim de se atingir a eficiência sináptica, e pode ser usada no 

reconhecimento de caracteres, uma das várias aplicações de RNAs.. 

As RNAs são constituídas de um sistema de neurônios artificiais ligados por 

conexões sinápticas e divididos em neurônios de entrada, que recebem estímulos do 

meio externo, neurônios internos ou hidden (ocultos) e neurônios de saída, que se 

comunicam com o exterior. A forma de arranjar os perceptrons em camadas é 

denominada Multilayer Perceptron (MLP). O MLP foi concebido para resolver 

problemas mais complexos, os quais não poderiam ser resolvidos pelo modelo de 

rede utilizando um neurônio somente. Utilizou-se nesse trabalho a rede neural 

artificial do tipo MLP com o treinamento com retropopagação  (back-propagation), 

Figura 3.  
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Figura 3. Estrutura de uma Rede Neural Artificial com retropropagação 

As RNAs se aplicam basicamente a problemas em que existem dados experimentais 

ou gerados por meio de modelos, dos quais a rede adaptará os seus pesos visando 

à execução de uma determinada tarefa. No entanto, a forma mais comum de 

utilização das RNAs é o aprendizado por meio de um conjunto de exemplos de 

entrada. As tarefas principais das RNAs são: classificação de dados, categorização 

de variáveis, aproximação de funções, previsão sobre séries temporais e otimização 

de modelos matemáticos (TATIBANA e KAETSU, 2010).  

3. MATERIAL E MÉTODOS 

Essa pesquisa deve ser classificada como bibliográfica, pois, inicialmente, foi feito 

um levantamento bibliográfico dos assuntos que envolvem o tema em estudo; em 

seguida, uma revisão bibliográfica desses assuntos para a fixação dos conceitos que 

foram utilizados. Também, deve ser classificada como exploratória descritiva, pois, 

procurou-se, através de dados de preços de verduras, hortaliças e frutas, descobrir e 

observar fenômenos, procurando descrevê-los, classificá-los e interpretá-los, ao 

mesmo tempo em que procurou explorar, no problema de pesquisa, os motivos das 

grandes variações sazonais e climáticas de preços desses alimentos. 

Os dados utilizados nesta pesquisa foram os preços praticados no varejo de Campo 

Grande, MS de verduras, hortaliças e frutas, do banco de dados do Núcleo de 

Estudos e Pesquisas Econômicos e Sociais – NEPES da Universidade Anhanguera 

Uniderp, responsável pelo cálculo mensal da inflação desta cidade. 

Utilizou-se, nesta pesquisa, o modelo de RNAs (MLP) para a previsão de preços de 

hortaliças, frutas e verduras ao longo do tempo rede esta treinada com o algoritmo 

de aprendizagem com retropropagação dos erros. 

3.1 Redes Neurais Artificiais Multicamadas (Multilayer Perceptron - MLP) 

       Redes MLP apresentam uma poder computacional muito maior do que aquele 

apresentado pelas redes sem camadas intermediárias, ao contrário destas, redes 

MLPs podem tratar com dados que não são linearmente separáveis. As funções de 

saídas dessas redes precisam ser diferenciáveis para que o gradiente possa ser 

calculado, direcionando o ajuste dos pesos. O objetivo do algoritmo de treinamento é 

minimizar o erro quadrático médio (MSE) entre a saída de rede e a saída desejada. 

A função de ativação mais utilizada é a sigmoidal logística cuja orientação é 

determinada pela direção do vetor de pesos 
 TnwwwW ,,, 21 



. O valor do termo 
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de polarização corresponde ao peso 0w
, que determina a localização da função 

sigmoidal, ou seja, define a posição da função sigmoidal com relação ao eixo das 

ordenadas. 

3.2 Funcionalidade 

Em uma rede multicamadas o processamento realizado por cada neurônio é definido 

pela combinação dos processamentos pelos neurônios da camada anterior que 

estão conectados a êle. Quando se move da primeira camada intermediaria em 

direção a camada de saída, as funções implementadas se tornam cada vez mais 

complexas. Estas funções definem como é realizada a divisão do espaço de 

decisão.  

Deve ser observado, contudo, que em alguns casos a utilização de duas ou mais 

camadas intermediarias pode facilitar o treinamento da rede. A utilização de um 

grande número de camadas intermediárias não é recomendada. No entanto, cada 

vez que o erro medido durante o treinamento é propagado para a camada anterior, 

ele se torna menos útil ou preciso. A única camada que tem uma noção precisa do 

erro cometido pela rede é a camada de saída. A última camada intermediaria recebe 

apenas uma estimativa sobre o erro. A penúltima camada intermediaria é uma 

estimativa da estimativa, e assim por diante. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Utilizou-se a rede neural do tipo MLP para fazer previsões dos preços de hortaliças e 

frutas e utilizando-se no treinamento da rede as informações contidas no banco de 

dados da Central de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (CEASA); sobre os preços 

desses hortifrutis, no período de 1995 a 2011.  

No período de janeiro de 1995 a dezembro de 2011 houve uma inflação acumulada 

de 130% no comércio atacadista da cidade de Campo Grande, o que levou a realizar 

o deflaciona mento os valores, com referência a 31 de dezembro de 2011, para  que 

os valores ficassem mais próximos da realidade do que ocorreu no comércio 

atacadistas neste período. O Quadro 1 apresenta os valores da alface lisa 

deflacionados. 

Alface Lisa Deflacionada (uni) (BASE DEZ/2011) 

                                          

Anos JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1995 3,90 3,60 3,22 3,71 2,05 1,40 1,40 1,80 1,07 1,19 2,51 1,91 
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1996 1,69 1,84 1,46 1,11 0,76 0,76 0,55 0,56 0,59 0,70 0,89 0,85 

1997 1,74 2,12 1,68 1,26 1,05 0,89 0,84 0,71 0,91 1,67 2,35 2,16 

1998 1,34 2,45 2,13 2,01 1,18 0,77 0,60 0,75 0,93 0,89 0,95 1,02 

1999 1,28 1,46 1,46 1,20 0,77 0,62 0,81 0,84 0,87 0,83 0,78 0,75 

2000 1,19 1,53 1,60 0,83 0,58 0,47 0,55 0,54 0,64 0,86 1,33 1,48 

2001 1,06 1,21 1,30 1,30 1,01 0,91 0,78 0,64 0,69 1,17 1,52 1,18 

2002 1,06 1,58 1,65 1,34 1,10 1,06 0,91 0,96 0,87 0,79 0,93 1,01 

2003 1,15 1,38 1,30 0,98 0,61 0,52 0,53 0,48 0,53 0,61 0,79 1,06 

2004 1,05 1,20 1,16 0,92 0,96 0,83 0,60 0,50 0,45 0,58 0,78 0,74 

2005 0,92 0,99 0,82 0,88 0,87 0,75 0,65 0,55 0,49 0,60 0,91 0,87 

2006 0,71 0,83 1,06 1,05 0,81 0,60 0,48 0,51 0,57 0,58 0,72 0,92 

2007 0,99 0,99 0,91 0,80 0,68 0,63 0,55 0,47 0,45 0,58 0,76 0,82 

2008 0,79 0,87 0,77 0,81 0,75 0,64 0,59 0,56 0,51 0,52 0,75 0,81 

2009 0,88 1,12 1,05 1,07 0,80 0,72 0,73 0,66 0,60 0,61 0,81 0,91 

2010 0,98 1,11 1,18 0,99 0,81 0,68 0,58 0,58 0,58 0,80 0,84 0,73 

2011 0,94 1,31 1,31 1,19 0,86 0,65 0,63 0,63 0,63 0,80 0,88 0,93 

Quadro 1. Preços médios mensais deflacionados, base dezembro de 2011, da alface lisa no mercado 
atacadista da 

cidade de Campo Grande, no período de 1995 a 2011(Entrada da RNA). 

Quadro 2. Medianos dos preços mensais deflacionados, base dezembro de 2011, da alface lisa no 
mercado atacadista da cidade de Campo Grande, no período de 1995 a 2011(Saída desejada da 

RNA). 
 

Considerou-se como matriz de entrada a matriz formada pelos valores médios 

mensais dos preços da alface lisa no comércio atacadista de Campo Grande, MS, 

no período de 1995 à 2011 e, como objetivo, o vetor formado pelas mediana mensal 

dos preços desta hortaliça, no referido período. A rede MLP utilizada foi constituída 

de 17 neurônios na camada de entrada, 25 neurônios na camada intermediária e um 

neurônio na camada de saída. A rede foi treinada utilizando-se o toolbox do software 

Matbab 7.0.que apresentou, após realizado o treinamento o gráfico da convergência 

dessa rede após 10329 épocas e precisão menor do que 10-4. 

MEDIANA  1.06 1.31 1.30 1.07 0.81 0.72 0.60 0.58 0.60 0.79 0.88 0.92 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                   

9 

 

 

Figura 2 Tela do Matlab 7.0 exibindo a trajetória de convergência apresentada pela 
rede neural artificial no treinamento dos preços médios da alface lisa. 

O vetor de saída, após a rede treinada, foi SAIDA_RN =  [1.06 1.31 1.2998 1.0704 

0.80923 0.72202 0.59804 0.57929 0.60145 0.78969 0.88059 0.91954] e o vetor 

ERRO_RN  = -2.5864e-006 -2.1457e-005 0.00021972 -0.00042538 0.00076619 -

0.0020169 0.0019608 0.00071311 -0.0014516 0.00031266 -0.00058674 

0.00045696] mostrando uma ótima convergência. 

Quadro 3. Valores das  medianas mensais dos preços da alface lisa, de 1995 a 2011  e a saída da 
RNA. 

  

5. CONCLUSÃO 

Os resultados desse trabalho de pesquisa podem ser considerados muito 

bons, até certo ponto, surpreendentes, visto que o seu objetivo era o de usar a 

ferramenta computacional redes neurais artificiais para a predição de séries 

temporais, tendo sido conseguido na sua totalidade. As séries temporais preditas 

consistiam de um quadro de preços médios mensais hortaliças, no período de 1995 

a 2011, no mercado atacadista de Campo Grande, MS. Essa ferramenta, após 

treinada com os dados do problema, reproduziu com grande precisão os valores da 

variável objetivo, que eram as medianas mensais do preço da alface lisa. 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

PREÇO_MEDIANO 1.06 1.31 1.30 1.07 0.81 0.72 0.60 0.58 0.60 0.79 0.88 0.92 

SAIDA_RNAS 1,06 1,31 1,30 1,07 0,81 0,72 0,60 0,55 0,62 0,78 0,88 0,91 
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Como as redes neurais artificiais vêm ganhando cada vez mais adeptos, com 

novas pesquisas, se tornando uma tecnologia promissora para o desenvolvimento 

de aplicações utilizando inteligência artificial. É importante ressaltar que o problema 

de predição de séries temporais utilizando redes neurais artificiais pode ser resolvido 

por outras ferramentas matemáticas, tal como a análise de regressão linear múltipla, 

para fazer as mesmas predições, obtendo-se resultados bastante semelhantes aos 

das redes neurais artificiais. 
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