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Apresentação

A 7ª Edição da Escola Regional de Informática de Goiás (ERI-GO 2019) é um evento promovido pela UFG (Instituto de
Informática). A ERI-GO 2019 foi realizada em consórcio com a 3ª Edição da Escola Regional de Sistemas de Informação de
Goiás (ERSI-GO) e 2ª Edição da Escola Regional de Alto Desempenho do Centro-Oeste (ERAD-CO), contribuindo assim para
uma maior integração entre a comunidade goiana de pesquisadores e discussão de temas relevantes nas áreas de Informática
em geral, aproximando estudantes, pesquisadores, profissionais e empresários. Esta edição do ERI-GO tem como objetivos: (a)
estimular ações de pesquisa, mercado de trabalho, ensino e extensão sobre informática em geral nas instituições de ensino superior
e técnico, como também centros de pesquisa no Estado de Goiás, baseado em trilhas dos principais cursos de Informática em
Goiás, no Brasil e no mundo de acordo com ACM (Association for Computing Machinery), por exemplo, Sistemas de Informação,
Engenharia de Software, Ciência da Computação e Engenharia e afins; (b) tornar público os projetos de informática desenvolvidos
regionalmente; e (c) promover a cooperação entre produtores e usuários de tecnologia da informação e comunicação visando ampliar
o desenvolvimento tecnológico e a inovação em soluções de informática no Estado.
A ERI-GO 2019 ocorreu nos dias 22 e 23 de novembro de 2019, em Goiânia (Goiás). 21 (vinte e um) artigos completos
(apresentação oral), 1 (um) resumo expandido (apresentação de pôster) e 14 (quartorze) artigos curtos (apresentação de pôster)
foram incluídos nos anais selecionados pelo comitê de avaliação técnica e científica para a ERI-GO 2019, os quais tratam de
vários temas de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em Informática de forma geral. Além disso, os 3 (três) melhores
artigos do evento foram selecionados e premiados, 1o Lugar com artigo intitulado "Modelo Preditivo para Avaliação de Crédito
em Empréstimos Pessoais", 2o Lugar com artigo intitulado "Desenvolvimento de um sistema de detecção de placas licenciadas"
e 3o Lugar com artigo intitulado "Uma arquitetura para provisão de fatias de rede fim-a-fim em ambientes multi-inquilinos", a
classificação levou em conta a avaliação da apresentação e a avaliação dos revisores. Os anais também estão disponibilizados
eletronicamente nos sites: http://www.inf.ufg.br/ erigo/4/o/anais-vii-erigo-2019.pdf e http://erigo.sbc.org.br/p/152-anais-eri-go.
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Detecção de faixa de rodagem em rodovia utilizando visão
computacional
Tércio A. dos Santos Filho1 , Núbia Rosa da Silva1 , Sérgio F. da Silva1 ,
Antonio Carlos de Oliveira Júnior 2,3 , Roger Jhonson A. Mesquita1 ,
Marcos Aurélio Batista1
1

Departamento de Ciência da Computação - Instituto de Biotecnologia
Universidade Federal de Catalão - UFCat
Catalão - GO - Brasil
Instituto de Informática
Universidade Federal de Goiás (UFG)
antonio@inf.ufg.br
2

Fraunhofer AICOS Portugal
antonio.junior@fraunhofer.pt
3

tercioas@ufg.br, nubiasrosa@gmail.com, sergio.f.silva@gmail.com
rogermesquitaa@hotmail.com, marcos.frc@gmail.com

Abstract. In this project aims to develop a system capable of identifying
highway lanes using computational vision with image processing techniques
such as Canny filter and Hough transform. An approach is used for the detection of bending lanes by slicing the image to allow the application of the
Hough Transform algorithm to straight lines. The curvature of the lane is then
approximated through a B-spline interpolation which uses as end points of the
lines detected by the Hough transform in each slice. The developed methodology
detected roadway strips in different situations, however, the results of the tests
performed were strongly influenced by the state of conservation of the runway.
Resumo. Neste projeto tem como objetivo desenvolver um sistema capaz de
identificar faixas de rodagem em rodovia utilizando visão computacional com
técnicas de processamento de imagens tais como filtro de Canny e transformada
de Hough. É usada uma abordagem para detecção das faixas de rodagem em
curva, fatiando a imagem para possibilitar a aplicação do algoritmo de Transformada de Hough para linhas retas. Em seguida a curvatura da faixa de rodagem é aproximada através de uma interpolação B-spline que usa como entrada
pontos extremos das retas detectadas pela transformada de Hough em cada fatia. A Metodologia desenvolvida detectou faixas de rodagem em rodovia em
diferentes situações, porém, os resultados dos testes realizados se mostraram
bastante influenciados pelo estado de conservação da pista.

1. Introdução
Atualmente, no Brasil e no mundo a frota de veı́culos vem crescendo e aumentando o
número de acidentes e congestionamentos nas vias de trânsito. Um exemplo é São Paulo
- SP, a maior cidade do Brasil, com aproximadamente 12.106.920 habitantes de acordo
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com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatı́stica) [IBGE 2018] e com frota
de aproximadamente 18.058.529 veı́culos registrada pelo DENATRAN (Departamento
Nacional de Trânsito) [Denatran 2018]. Com isso, se tem uma taxa de 0,4 veı́culos por
habitante.
Devido a esse crescimento, juntamente com a combinação de diversos fatores
como: bebida alcoólica, situações meteorológicas adversas e as distrações de motoristas,
o ı́ndice de fatalidade no transito vem aumentando. Segundo o departamento de Polı́cia
Rodoviária Federal (PRF) [PRF 2018], no ano de 2017 nas rodovias federais do Brasil
foram registrados 89.318 acidentes graves, resultando na morte de 6.244 pessoas e deixando 83.978 feridos no trânsito. Entretanto, para diminuir a quantidade de acidentes de
transito são utilizados de meios tecnológicos para auxiliar o condutor, como por exemplo:
monitoramento da pressão dos pneus, câmbio automático, controle de velocidade, acionamento de faróis de forma automática, entre outras caracterı́sticas. Avisos automáticos
de pedestre na via, sinal vermelho ou possı́vel colisão são projetos em andamento que tornam o transito mais seguro e diminui a quantidade de acidentes. Um exemplo de auxı́lio
de condutores são as faixas de rodagem nas rodovias.
As faixas de rodagem nas rodovias são indispensáveis e grandes aliadas no controle das rodovias. O objetivo das faixas é definir algumas regras de trânsito, como por
exemplo, a direção da rodovia e permissão de ultrapassagem.
Neste trabalho apresenta-se um algoritmo para identificação identificar faixas de
rodagem em rodovia utilizando visão computacional com técnicas de processamento de
imagens, tais como: filtro de Canny e transformada de Hough. Além do algoritmo utilizado, apresentam-se também exemplos práticos realizados, resultados obtidos e análise
baseada nos resultados.
1.1. Motivação
Um sistema eficaz e de baixo custo pode se tornar uma alternativa importante para a
industria e a população de baixa renda. Veı́culos antigos e modelos mais baratos, podem
ser adaptados a sistemas de identificação de faixa e desta forma diminuir a quantidade de
acidentes significativamente.
1.2. Objetivo
O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma metodologia utilizando técnicas de processamento de imagem com o intuito de identificar as faixas de rodagem em rodovia. Nesta
metodologia foi utilizado técnicas tradicionais de processamento de imagens e visão computacional tais como filtro de Canny transformada de Hough, B-Spline. A metodologia
desenvolvida neste trabalho busca atender alguns requisitos para a detecção de faixa de
rodagem:
• A detecção de faixas não deve ser afetada por sombras, decorrentes de árvores,
edifı́cios, pontos de iluminação, etc.
• Deve ser capaz de operar em ambientes com diferentes nı́veis de luminosidade.
• Não deve-se assumir que as estradas são sempre retas, e lidar com curvas na estrada.
• Demandar um custo computacional baixo.

12

VII Escola Regional de Informática de Goiás, Goiânia - GO, 22 e 23 de Novembro de 2019.

2. Fundamentação teórica relacionada a visão computacional
De acordo com [Trucco and Verri 1998] visão computacional é definida como: “um
conjunto de técnicas computacionais que visam estimar ou explicitar as propriedades
geométricas e dinâmicas do mundo 3D a partir de imagens digitais”. A área de visão
computacional trata-se da obtenção, processamento e análise de imagens digitais ou frames de vı́deo de cenários reais registrados com uma câmera, a fim de gerar conhecimento
para apoiar na tomada de decisão [Shapiro and Stockman 2000]. A visão computacional
é uma área de pesquisa que visa desenvolver técnicas e algoritmos que possa se aproximar
da capacidade de visão humana. Como descrito a visão computacional procura emular a
visão humana, portanto possui como entrada uma imagem, e como saı́da a interpretação
da imagem como um todo, ou parcialmente.
2.1. Algoritmo de Canny
De acordo com [Do Vale and DAL POZ 2002], John F.Canny em 1986, desenvolveu um
processo de detecção de bordas a partir de critérios de quantificação de desempenho de
operadores de bordas conhecidos como os critérios de detecção e de localização. Estes
critérios de desempenho ainda estão sujeitos ao critério de resposta múltipla, que corresponde ao fato de que deve haver, na saı́da do operador, uma única resposta para uma única
borda. Para que os critérios sejam aproximadamente atendidos, Canny aproxima o operador ótimo, obtido a partir dos critérios de desempenho, pela primeira derivada da função
Gaussiana [Jesus and Costa Jr 2015]. Em complemento, foi proposto um processo conhecido como supressão não máxima (supressão de valores de pixels que não forem máximos
locais na direção transversal à borda), que causaria um afinamento da borda, atendendo
à injunção de resposta múltipla, e uma limiarização adaptativa com “complementação de
bordas”, para eliminar a fragmentação dos contornos das bordas [Rong 2014].
2.2. Trasnformada de Hough
A Transformada de Hough utiliza grupos de pixels que juntos formam elementos
geométricos, partindo geralmente de uma imagem resultante de um detector de borda
aplicado em uma imagem em nı́vel de cinza como visto na detecaoborda. O algoritmo é
utilizado para encontrar formas geométricas, como linhas e cı́rculos em imagens binárias,
mesmo em situações de ruı́do ou de retas incompletas. Para detecção de linhas, é adotada
a Fórmula 1:
p = x cos(θ) + y sin(θ)
(1)
de forma que os parâmetros p e θ são obtidos a partir de uma linha imaginária que é
desenhada da origem até a reta que é descrita, de forma perpendicular. Os parâmetros p
e θ representam, respectivamente, o tamanho da reta imaginária e o ângulo que esta reta
forma com o eixo x.
A Transformada de Hough utiliza uma matriz de contagem de duas dimensões,
onde a primeira corresponde ao valor de p e a segunda ao valor de θ. A partir disso,
para cada ponto não-nulo da imagem, é feita uma análise do ponto e da vizinhança, e
a célula correspondente aos valores encontrados é incrementada. Os pontos com maior
número de votos (ou seja, maior número de ocorrências na matriz de contagem) têm maior
probabilidade de corresponder a uma reta verdadeira [Shapiro and Stockman 2000].

13

VII Escola Regional de Informática de Goiás, Goiânia - GO, 22 e 23 de Novembro de 2019.

2.3. Spline
A termologia spline é designado na matemática para definir curvas especiais formadas
por segmentos de polinômios [Barbarini 2007]. A spline é uma técnica de aproximação
que consiste em se dividir o intervalo de interesse em vários subintervalos e interpolar, da
forma mais suave possı́vel. Por definição, Seja uma subdivisão do intervalo [a,b]. Uma
função spline de grau p com nós nos pontos (xi ,f i)(i = 0,m) é uma função sp(x) com as
propriedades:
1. Em cada subintervalo [xi,xi+1] (i=0,m-1), sp(x) é um polinômio de grau p.
2. sp(x) é contı́nuo em [a,b] e tem derivada contı́nua em [a,b] até ordem p.
Formadas por diferentes polinômios de grau menor ou igual a m, definidos para cada
intervalo entre os pontos de interpolação de modo que em cada ponto de interpolação
o spline é contı́nuo [Praciano Pereira 2007], assim como todas as derivadas até ordem
m − 1 visto na Figura 1.

Figura 1. Interpolação spline.

Logo, matematicamente um spline é definido como uma curva que passa por dois
pontos ou mais pontos de controle chamados de nós [Pereira et al. 2014]. Na spline é
estabelecida a condição de continuidade, a cada dois segmentos consecutivos da curva, as
derivadas de ordem P do final de um segmento e do inı́cio do segmento são iguais.
2.4. Algoritmo B-spline
De acordo com [De Boor et al. 1978, Rogers 2000], a B-spline é uma variação da spline
com diferença de que na implementação do controle local da curva alguns pontos de
controle modificam a curva somente na região dos pontos mais próximos em função da
ordem de continuidade.
Uma B-spline usa-se como função de base um vetor de nós e um conjunto de
pontos de controle. A função de base é denotada por Ni,p (u), que representa a i-ésima
função de base B-spline de grau p (ordem p + 1) [Piegl and Tiller 2012]. Existem n +
1 pontos de controle, as funções de base N i, são da ordem p, p deve ser pelo menos
2 (linear) e não pode ser maior que n + 1 (número de pontos de controle). O ponto
importante aqui é que o fim da curva, por conseguinte, não é dependente do número de
pontos de controle.
A exemplificação da utilização do algoritmo B-spline pode ser vista na Figura 2

3. Metodologia para detecção de faixa de rodagem
3.1. Aquisição de imagens
Para trabalhar na automação de uma dada tarefa via análise de imagens, é preciso padronizar a forma de aquisição de imagens. Neste trabalho, foi criada uma base de imagens
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Figura 2. Interpolação B-spline.

própria, obtida através de uma câmera digital acoplada na parte superior de um veı́culo na
região sobre a parte central do para-brisa, como mostrado na Figura 3. As imagens coletadas tem resolução de 1366 x 768 e foram adquiridas em um ângulo de aproximadamente
30o graus em relação à base do veı́culo.

Figura 3. Câmera acoplada no veı́culo para aquisição de imagem.

3.2. Pré-processamento
As imagens obtidas tem uma visão ampla da rodovia e da paisagem à sua volta. Devido a
amplitude de visão da câmera utilizada definiu-se empiricamente uma pré-processamento
de recorte, que elimina a parte que contém o capô do veı́culo e a região paisagem mais
distante do veı́culo. O objetivo do recorte é diminuir as regiões desnecessárias, o que
diminui o custo computacional de processamento da imagem, e a ocorrência de falsos
positivos na detecção pelo fato principalmente da paisagem mais distante normalmente
conter textura que leva a detecção de falsas bordas e linhas. Na Figura 4 apresenta-se a
parte de interesse da imagem, onde é feito o recorte, definindo a região de interesse como
todos os pixels de ı́ndice de 418 e 668 na coordenada correspondente as linhas da imagem.

Figura 4. Região de interesse.

Adicionalmente ao recorte, as imagens foram convertidas para nı́veis de cinza uma
vez que o algoritmo aplicado para detecção de bordas não leva em conta informações de
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cor. Além disso, a conversão para nı́veis de cinza mantém o contraste entre as faixas de
rodagem e o asfalto, o que pode ser verificado pela Figura 5.

Figura 5. Conversão em tons de cinza.

3.3. Detecção de bordas
Variações abruptas de nı́veis de cinza em imagens constituem o que são denominadas bordas. Bordas normalmente estão presentes nos limites entre objetos distintos. Conforme
esta ideia, pode-se aplicar um algoritmo de detecção de bordas sobre a imagem em tons
de cinza com o intuito de detectar as bordas das faixas de rodagem.
Aplicado o algoritmo de Canny sobre a região de interesse em tons de cinza,
obtém-se as bordas de grande parte dos objetos na imagem, alguns até desnecessários.
Porém, como esperado as bordas das faixas de rodagem são capturadas como pode ser
visto na Figura 6.

Figura 6. Detecção de Borda na região de interesse.

3.4. Detecção de retas por segmento de imagem
Aplicamos a transformada de Hough sobre a imagem gerada após a detecção de borda
realizada pelo algoritmo de Canny. Na Figura 8 apresenta-se um resultado de detecção
de linhas retas obtido para uma imagem em que a faixa de rodagem é reta. Nota-se, que
além das faixas de rodagem foram detectadas retas que correspondem a falsos positivos,
entre elas na região de textura da vegetação ao redor da pista. Observado que o ângulo das
faixas de rodagem tem um padrão foi aplicado um filtro na variação de ângulo das retas
candidatas. Assim, considera-se como retas candidatas no algoritmo de transformada de
Hough apenas as retas com os ângulos permitidos α,β,γ e δ, ilustrado na Figura 7. Com
este filtro obtem-se o resultado mostrado na Figura 9.
Contudo, foi notado que este método não consegue detectar linhas curvas acentuadas, como pode ser notado no resultado da Figura 9, e produz erros consideráveis até
mesmo da detecção de curvas suaves.
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Figura 7. Ilustração do filtro de ângulo.

Figura 8. Detecção de retas com Transformada de Hough.

Figura 9. Detecção de retas com Transformada de Hou.gh

Dado o fato da transformada de Hough para linhas retas falharem na detecção de
faixas de pista com curva, partir para a aplicação da transformada de Hough por segmentos da imagem. Assim, a imagem filtrada é dividida em segmentos e linhas retas são
detectadas por segmento. Nota-se que uma curva pode ser aproximada por segmentos de
linhas retas, no qual é explorada nesta etapa. Posteriormente, são armazenados os extremos superior e inferior de cada reta encontrada. A Figura 10 ilustra-se as retas detectadas
por segmentos da imagem (de cor vermelha), e os pontos extremos de cada reta (de cor
preta).

Figura 10. Extremos das retas encontradas.

Com os pontos extremos de cada linha reta da fatia armazenados, é feito a
verificação sobre qual é o extremo que está no ponto mais alto e baixo da fatia, os pontos
em vermelho representam os extremos da fatia. Após este processo ser feito em todas
as fatias, como resultado final deste procedimento é obtido os pontos de referência das
retas na imagem de região de interesse, visto na Figura 11, onde os pontos em vermelho
representam os pontos referentes aos extremos das retas encontradas em cada fatia.
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Figura 11. Pontos de referência de cada reta encontrada na região de interesse.

3.5. Interpolação dos pontos dados pelos extremos dos segmentos
A interpolação B-spline implementa um controle local da curva modificando a curva somente na região dos pontos próximos em função da ordem de continuidade. Utilizando
um vetor de coordenadas para gerar a interpolação. O resultado da aplicação do algoritmo
de B-spline pode ser visto na Figura 12. Com isso, é feita a melhor identificação da faixa
de rodagem.

Figura 12. Aplicação de algoritmo B-Spline.

3.6. Desafios e soluções adotadas
Em imagens onde se há baixa resolução ou imagens onde a faixa de rodagem perde o foco
de acordo com a distância, o algoritmo de detecção de borda não consegue identificar as
bordas dos objetos que aparecem na imagem, Figura 13. Com isso, a transformada de
Hough não identifica as retas nas linhas encontradas pelo detector de borda, causando
problemas no resultado final da detecção de faixa.

Figura 13. Detector de borda em imagem com desfoque.

Esta metodologia foi desenvolvida para detectar apenas duas faixas de rodagem
sendo elas direita e esquerda do veı́culo, portanto, encontra-se um problema quanto a
pontos especı́ficos nas vias onde existem faixas dupla e tracejada como visto na Figura
14. Há uma leve deformação na plotagem da interpolação gerada pelo B-spline, mas ainda
dentro da região da faixa de rodagem como visto na Figura 14.

4. Análise de resultados
Para realizar a análise do algoritmo desenvolvido neste projeto, foram executados 10 testes de cada das seguintes situações: rodovia com faixa de rodagem em reta com má qualidade, rodovia em curva com faixa de rodagem em boa qualidade e rodovia em curva
com faixa de rodagem em má qualidade. Em todos os testes feitos foram guardados em
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Figura 14. Problema com detecção de faixa duplicada e tracejada.

arquivos as respectivas coordenadas de pontos que compõem as faixas de rodagem encontradas.
Como base de referência, a partir da imagem de região de interesse, são geradas
manualmente imagens ground-truth que são imagens binarias (preto e branco). Essas
imagens são geradas para cada faixa de rodagem (direita e esquerda) em cada teste executado.
Tendo então as coordenadas dos pontos dos testes em arquivos e as imagens
ground-truth, é elaborado uma medida do deslocamento médio em relação aos pixels
das coordenadas das faixas de rodagem encontradas pelo algoritmo desenvolvido neste
projeto com as demarcações das faixas encontradas no ground-truth.
Para que um resultado seja considerado aceitável deve-se ter uma taxa de deslocamento médio mı́nima possı́vel. Visto que, essa taxa de deslocamento médio representa o
deslocamento dos pixels da reta que representa a faixa de rodagem real e a encontrada pelo
algoritmo desenvolvido. O deslocamento médio deve ser menor que 60 pixels para que
seja considerado dentro da faixa de aceitação de detecção de faixa de rodagem, observa-se
que a imagem para a análise tem 1366 pixels e desta forma, essa faixa de deslocamento é
pequena.

Conclusão
No geral os resultados dos testes realizados pelo algoritmo de análise mostram uma taxa
média de 22,19 de deslocamento em relação as faixas encontradas pelo algoritmo desenvolvido neste projeto e as faixas de rodagem reais da rodovia, levado em conta a alta
influência sofrida pelo estado de conservação da pista e qualidade da imagem.
O algoritmo desenvolvido neste projeto é capaz de detectar faixas de rodagem em
rodovias em situações de retas e curvas leves afetadas por interferências externas como
sombras decorrentes de árvores, pontos de iluminação, etc. Porém, o resultado é altamente influenciado pelo estado de conservação da pista. Em situações onde o estado de
conservação da rodovia é considerado bom, o algoritmo desenvolvido consegue detectar
as faixas de rodagem em rodovias. Devido as faixas da direita da rodovia serem sempre
faixas únicas, o algoritmo desenvolvido tem obtido resultados melhores do que com faixas da esquerda onde se encontram faixas duplas e faixas duplas tracejadas, mas as faixas
demarcadas pelo algoritmo ainda se encontram dentro da região da faixa de rodagem.
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Abstract. To retrieve multilingual information stored in relational databases,
the initial query has traditionally been rewritten in other languages in order
to achieve the desired results. This article presents a systematic review of the
preprocessing methods and translation of the query. The multilingual query
enables a person with no knowledge of the structured query language (SQL)
or database structure to query queries using natural language or keywords in
an L1 language and obtain results in the L2 language. In this way, one can,
for example, conduct consultations in Portuguese and obtain results in another
language. We considered the publications of the last five years (2015-2019)
indexed by six internationally recognized scientific bases.
Resumo. Para recuperar informações multilı́ngues armazenadas em bancos de
dados relacionais, tradicionalmente a consulta inicial precisa ser reescrita em
outros idiomas a fim de obter os resultados pretendidos. Este artigo apresenta
uma revisão sistemática dos métodos de pré-processamento e tradução da consulta. A consulta multilı́ngue possibilita que uma pessoa sem conhecimento da
linguagem de consulta estruturada (SQL) ou da estrutura do banco de dados
submeta consultas utilizando linguagem natural ou palavras-chave em uma linguagem L1 e obtenha resultados na linguagem L2. De tal modo, pode-se, por
exemplo, realizar consultas em Português obtendo resultados em outro idioma.
Foi considerado as publicações dos últimos cinco anos (2015-2019) indexadas
por seis bases cientı́ficas reconhecidas internacionalmente.

1. Introdução
Com o exponencial crescimento do volume de dados armazenados em bancos de dados relacionais e a globalização da internet, a possibilidade de consultar informações em
vários idiomas - consulta multilı́ngue1 - se tornou uma tarefa importante para a obtenção
da informação desejada. Esse tipo de consulta permite aos usuários obterem acesso à
informações mais precisas e completas utilizando linguagem natural ou palavras-chave.
Com isso, a Recuperação da Informação em outro idioma tem atraı́do a atenção dos pesquisadores, uma vez que permite expandir os resultados da consulta, além de ampliar a
probabilidade de obter melhores resultados que coincidam com a intenção do usuário.
Em uma arquitetura padrão - consulta monolı́ngue - o usuário informa os termos da consulta inicial que são pré-processados utilizando técnicas de Processamento de
1

Este artigo adota a concepção de consulta multilı́ngue como a possibilidade de se realizar a consulta
inicial em um idioma e, a partir de sua tradução, obter resultados em vários idiomas.
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Linguagem Natural (PLN) como tokenization, stopwords, lemmatization/stemming. Na
expansão da consulta são utilizados dicionários de sinônimos para encontrar termos similares aos da consulta inicial. Em seguida, esses termos são mapeados em expressões SQL
que são executadas no Banco de Dados e retornam os resultados da consulta inicial para
o usuário. Um exemplo dessa arquitetura para consulta em bancos de dados relacionais
utilizando linguagem natural ou palavras-chave pode ser visualizada na figura 1.

Figura 1. Arquitetura padrão

Já no caso de uma abordagem multilı́ngue a tradução da consulta inicial pode ser
realizada antes ou depois do pré-processamento. Quando realizada antes a tradução é
realizada na sentença completa preservando uma maior semântica na tradução e aumentando as entradas para o pré-processamento. Se realizada após o pré-processamento, na
expansão da consulta, a tradução é realizada termo a termo podendo aumentar a ambiguidade e retornar resultados inconsistentes.
Existem diferentes métodos para realizar uma consulta multilı́ngue. Entre eles
há o Cross-Language Information Retrieval (CLIR), um sistema que aceita consultas
em um determinado idioma para consultar dados em qualquer idioma diferente do idioma de origem [Poibeau 2017], por exemplo, uma consulta no idioma português com
resultados em inglês. Por meio dele é possı́vel realizar a tradução da consulta inicial para obter resultados em outro idioma conforme foi utilizado nas propostas de
[Chandra and Dwivedi 2019], [Thenmozhi and Aravindan 2018], [Valiveti et al. 2017],
[Rahmani 2017] e [Singla et al. 2016]. Assim, conforme [Madankar et al. 2016], o CLIR
trata as consultas em um idioma e a recuperação de resultados em outro idioma.
Outro método que pode ser utilizado é o Multilanguage Information Retrieval (MLIR) que possibilita submeter uma consulta ou obter resultados em vários idiomas por meio da tradução, por exemplo, a consulta pode ser realizada em inglês
ou francês e os resultados em português e inglês. Esse método é abordado em
[Satyamurty et al. 2018],[Virk and Dua 2017] e [Posevkin and Bessmertny 2016]. De
acordo com [Madankar et al. 2016], o MLIR trata consultas em um ou mais idiomas e
a recuperação de resultados também em um ou mais idiomas.
A principal diferença entre o CLIR e o MLIR é que no CLIR há restrição de
um único idioma para consulta inicial ou obtenção de resultados sendo que o idioma da
consulta deve ser diferente do idioma dos resultados. Já no MLIR a consulta pode ser realizada em vários idiomas, bem como os resultados obtidos. Esses métodos podem realizar
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a consulta multilı́ngue por meio de diferentes tipos de tradução, tais como: da consulta
inicial; do resultado da consulta; ou da consulta inicial e do resultado da consulta. O
método de tradução da consulta inicial tem sido o mais utilizado devido a sua simplicidade e, conforme [Rahmani 2017], tem atraı́do muita atenção devido seu desempenho.
No caso da tradução da consulta inicial podem ser utilizados três meios principais:
• Dicionário: uso de um dicionário bilı́ngue para traduzir de uma linguagem L1
para a linguagem L2;
• Tradução Automática: uso de um software para traduzir o resultado ou a consulta de uma linguagem L1 para outras linguagens;
• Corpora Paralelo: uso de um corpo de documentos em duas ou mais lı́nguas
como referência para realizar novas traduções.
Com base nesses apontamentos, a principal motivação deste estudo é analisar as
abordagens propostas para realizar consultas multilı́ngues em banco de dados relacionais identificando as limitações, lacunas, problemas encontrados e soluções propostas
de forma a sintetizar o conhecimento na área e proporcionar novas abordagens. A problemática reside no fato de que os métodos de busca tradicionais são monolı́ngues o que
limita os resultados para o idioma da consulta inicial. Assim, para obter resultados em
outros idiomas é necessário reformular a consulta para o idioma pretendido. Essa nova
consulta pode retornar resultados indesejados se for utilizado termos inadequados devido
a falta de domı́nio na nova lı́ngua.
O objetivo geral desta pesquisa é realizar uma revisão sistemática dos principais
estudos relacionados a temática de consulta multilı́ngue em bancos de dados relacionais.
Tem como objetivos especı́ficos descrever quais são os métodos utilizados para realizar a
etapa de pré-processamento dos termos da consulta e identificar os métodos para realizar
a tradução dos termos da consulta inicial em sistemas de consulta multilı́ngue.
Assim, este artigo apresenta os principais métodos de pré-processamento e
tradução da consulta em bancos de dados relacionais. Para tanto, baseia-se na análise
das publicações cientı́ficas acerca da temática em questão - dos últimos cinco anos (20152019) - indexadas em reconhecidas bases cientı́ficas. Para além da introdução, o trabalho
aborda a metodologia de pesquisa planejada para realizar a revisão sistemática; explica os
passos executados na condução dessa revisão; e apresenta as conclusões sobre a análise
dos principais trabalhos encontrados.

2. Metodologia de pesquisa
O objetivo dessa revisão sistemática é apresentar o estado da arte de estudos relacionados
aos mecanismos de consulta multilı́ngue em bancos de dados relacionais. O banco de dados relacional é o principal meio de armazenamento de dados das organizações, portanto
foi escolhido como objeto de estudo por conter uma maior representatividade. Os estudos
apresentados enfatizam a utilização da tradução da consulta inicial no retorno de resultados em outros idiomas como forma de ampliar o acesso e a relevância das informações
disponibilizadas.
O protocolo da revisão sistemática foi dividido nas seguintes etapas: definição
das questões de pesquisa, das palavras-chave, dos sinônimos e estratégia da pesquisa, dos
critérios de inclusão e exclusão dos trabalhos, da avaliação da qualidade dos trabalhos
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selecionados e da extração de dados por meio de um formulário de perguntas. Cada
um desses elementos será detalhado no decorrer desse estudo. Ademais, foi utilizada a
ferramenta Parsifal 2 para apoiar a implementação da metodologia proposta.
2.1. Questões de pesquisa
O presente estudo é baseado nas seguintes questões de pesquisa: Quais os principais
métodos para tradução da consulta inicial podem ser utilizados em bancos de dados relacionais? Quais métodos e técnicas são utilizados no pré-processamento da consulta inicial
para realizar a tradução?
2.2. Palavras-chave, sinônimos e estratégia
Para identificar os principais estudos relacionados com a temática foi utilizada a seguinte
expressão genérica de busca (contendo palavras-chave e seus sinônimos): ((’natural language’ OR keyword) AND (query OR search OR ’information retrieval’) AND (multilingual OR multilanguage OR cross-language OR cross-lingual OR bilingual) AND (’relational database’ or database)).
A string de busca foi elaborada utilizando os termos recorrentes de trabalhos da
área keyword search over relational databases e os termos foram ajustados para ampliar
a busca nas áreas de linguagem natural e consultas multilı́ngues. A string gerada foi
executada nas principais bases de dados cientı́ficas da área: ACM Digital Library 3 , IEEEXplore 4 , Science Direct 5 , Scopus 6 , Spring Link 7 e Web of Science 8 . Para escolha das
bases de dados foi utilizado como critério a possibilidade de exportar os resultados para
o formato .bibtex nativamente ou utilizando ferramentas externas. Ademais foram eliminadas as bases que não retornaram resultados ou que os resultados foram idênticos aos de
outras bases já selecionadas. Os resultados foram filtrados para o perı́odo compreendido
entre os anos de 2015 a 2019.
2.3. Critérios de inclusão/exclusão
Foram definidos critérios de inclusão e exclusão para serem utilizados como referência na
seleção dos resultados obtidos com a string de busca. Nesta etapa, foi analisado o tı́tulo,
o resumo e as palavras-chave dos trabalhos para incluir/aceitar ou para excluir/rejeitar os
trabalhos.
Critérios de inclusão:
1. Obtido no resultado da string de busca;
2. Acesso disponı́vel nas bases cientı́ficas selecionadas;
3. Propõe tradução da consulta inicial.
Critérios de exclusão:
1. O estudo não possui conteúdo relevante para o objetivo da pesquisa;
2

https://parsif.al
https://www.dl.acm.org
4
https://ieeexplore.ieee.org
5
https://www.sciencedirect.com
6
https://scopus.com
7
https://link.springer.com
8
https://apps.webofknowledge.com
3
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2. Artigo sem acesso público ou institucional;
3. Publicado como pôster ou resumo;
4. Publicado antes de 2015.
2.4. Avaliação da qualidade
Para avaliar a qualidade dos trabalhos selecionados com a aplicação dos critérios de inclusão/exclusão foram definidas as seguintes perguntas (cada uma podendo apresentar
como resposta: sim/talvez/não) e a respectiva pontuação (10/3/0):
1.
2.
3.
4.

Permite consulta multilı́ngue?
Data de publicação maior ou igual a 2017?
Apresenta conteúdo relevante?
Apresenta proposta similar?

Esses critérios foram definidos para priorizar a ordem de leitura dos artigos que obtiveram
uma maior pontuação de qualidade. São considerados mais relevantes os artigos que abordam a consulta multilı́ngue publicados recentemente (a partir de 2017) e que apresentam
conteúdo relevante ou proposta similar à realização de consulta multilı́ngue em bancos de
dados relacionais.
2.5. Formulário de extração de dados
Foi elaborado um formulário para realizar a extração de dados contendo as seguintes
perguntas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Quais técnicas de pré-processamento foram usadas?
Quais técnicas de tradução foram usadas?
Possui independência de domı́nio?
Possui independência de banco de dados?
Necessita de seleção do idioma?
Permite apenas instruções de consulta?
Retorna resultados em vários idiomas?
Permite consultar em mais de um idioma?
Possui recurso de autocompletar a consulta?
Usa banco de dados relacional?

3. Condução da revisão
A etapa de condução foi responsável por efetivamente realizar o processo da revisão sistemática. O processo foi planejado executando as strings de busca nas bases de dados
cientı́ficas selecionadas, exportando os trabalhos resultantes para o formato .bibtex e importando na ferramenta utilizada para gerenciar a revisão sistemática. Em seguida, foi
realizada a seleção dos estudos aplicando os critérios de inclusão e exclusão. Dentre os
trabalhos selecionados foi realizada a avaliação da qualidade para então realizar a extração
de dados.
3.1. Strings de busca
Devido às especifidades de cada base cientı́fica a string de busca genérica foi adaptada
para cada uma delas e utilizada no campo de pesquisa avançada da seguinte forma:
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• ACM (Tı́tulo e Resumo): +(’natural language’ keyword) +(query search ’information retrieval’) +(multilingual multilanguage cross-language cross-lingual bilingual) +(’relational database’ database);
• IEEE (Texto completo e Metadados): (’natural language’ OR keyword) AND
(query OR search OR ’information retrieval’) AND (multilingual OR multilanguage OR cross-language OR cross-lingual OR bilingual) AND (’relational database’ or database);
• Science Direct: (’natural language’ OR keyword) (query OR search OR ’information retrieval’) (multilingual OR multilanguage OR cross-language OR crosslingual OR bilingual) (’relational database’ or database);
• Scopus: (TITLE-ABS-KEY(’natural language’ OR keyword) OR TITLEABS-KEY(query OR search OR ’information retrieval’) AND TITLE-ABSKEY(multilingual OR multilanguage OR cross-language OR cross-lingual OR
bilingual) AND TITLE-ABS-KEY(’relational database’ or database));
• Springer Link: (’natural language’ OR keyword) AND (query OR search OR
’information retrieval’) AND (multilingual OR multilanguage OR cross-language
OR cross-lingual OR bilingual) AND (’relational database’ or database);
• Web of Science: ALL=(’natural language’ OR keyword) AND ALL=(query OR
search OR ’information retrieval’) AND ALL=(multilingual OR multilanguage
OR cross-language OR cross-lingual OR bilingual) AND ALL=(’relational database’ or ’database’).
Todos os resultados foram exportados para o formato .bibtex e importados na ferramenta Parsifal que facilita o processo de revisão sistemática. Para a base Springer Link
foi utilizada a ferramenta JabRef 9 para importar os documentos resultantes da string de
busca e gerar o arquivo .bibtex, pois esta base não possui a funcionalidade de exportar.
3.2. Importação dos estudos
Foram importados 833 estudos distribuı́dos por base de dados cientı́fica conforme podemos observar na figura 1:

Figura 2. Estudos importados

9

http://www.jabref.org/
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3.3. Seleção dos estudos
A seleção dos estudos foi realizada com a leitura do tı́tulo, resumo e palavras-chave de
cada documento, observando se eles se enquadravam em algum critério de inclusão ou
exclusão. Dentre os 833 trabalhos importados das bases cientı́ficas, 31 trabalhos foram
classificados como duplicados e portanto não foram analisados, 792 foram rejeitados e 10
trabalhos foram aceitos utilizando os critérios definidos na subseção 2.3.
3.4. Avaliação da qualidade
Para avaliação da qualidade foi analisado o tı́tulo, resumo, palavras-chave e, quando necessário, a introdução do documento para identificar as possı́veis respostas para os questionamentos que foram definidos na etapa de planejamento da avaliação da qualidade. A
Tabela 1 apresenta a pontuação de cada pergunta e a pontuação total de qualidade obtida
para cada artigo aceito, conforme definido na subseção 2.4.
Tabela 1. Avaliação da qualidade das publicações aceitas

Referência
[Satyamurty et al. 2018]
[Thenmozhi and Aravindan 2018]
[Chandra and Dwivedi 2019]
[Virk and Dua 2017]
[Singla et al. 2016]
[Choudhary et al. 2015]
[Posevkin and Bessmertny 2016]
[Madankar et al. 2016]
[Valiveti et al. 2017]
[Rahmani 2017]

Q1
10
10
10
10
10
10
10
10
3
3

Q2
10
10
10
10
0
0
0
0
10
10

Q3
10
10
3
3
10
10
10
10
0
0

Q4
10
3
3
3
3
3
3
0
3
0

Total
40
33
26
26
23
23
23
20
16
13

Na Tabela 1, podemos identificar que dentre as dez publicações aceitas somente
uma obteve a pontuação máxima de qualidade atendendo a todos os critérios de qualidade
selecionados. Isso evidencia que esse ainda é um problema em aberto da área, pois há
poucas propostas que abordam a interseção dos temas: consultas por palavra-chave ou
linguagem natural, banco de dados relacionas e consulta multilı́ngue.
3.5. Extração de dados
Para a extração dos dados foi realizada a leitura completa dos trabalhos priorizando aqueles que obtiveram maior pontuação na etapa de avaliação da qualidade da subseção 2.4.
Em seguida, foi realizada a classificação dos trabalhos de acordo com as questões do formulário de extração de dados que foram definidas na subseção 2.5. O resultado dessa
classificação é apresentado na Tabela 2.
3.6. Análise dos resultados
Diante da análise realizada ficou evidente que poucos trabalhos descrevem o processo
ou arquitetura de pré-processamento e de tradução da consulta inicial. Assim, a análise
revelou que o uso de técnicas de pré-processamento de linguagem natural, tais como
tokenization, stemming ou lemmatization, e remoção de stopwords, foi observado nos
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[Chandra and Dwivedi 2019]

28

[Choudhary et al. 2015]

[Singla et al. 2016]

[Virk and Dua 2017]

-

-

[Thenmozhi and Aravindan 2018]

[Rahmani 2017]

Lemma,
Stopwords,
POS
e
Token

[Posevkin and Bessmertny 2016]
[Madankar et al. 2016]
[Valiveti et al. 2017]

-

[Satyamurty et al. 2018]

Léxica
e
sintática
Stopwords,
NER,
Lemma e
Token
Token,
POS
e
Chunking
-

Q1

Referência

Google
Translate

-

-

Não Não Não Sim Não Não Não Não

Não Não Não Sim Não Não Não Sim
Não Não Não Sim Não Não Não Sim
Não Não Não Sim Sim Não Não Sim

Não Não Sim Sim Não Sim Sim Sim

Sim Não Sim Sim Não Sim Não Não

Sim Não Sim Sim Não Sim Sim Sim

Sim Sim Não Sim Sim Não Não Não

Google
Translate
-

Não Não Não Sim Não Não Não Não

Não Não Não Sim Sim Não Não Sim

Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10

Dicionário
bilı́ngue

Q2
Microsoft
Translate
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Tabela 2. Extração de dados das publicações aceitas

trabalhos de [Thenmozhi and Aravindan 2018], [Virk and Dua 2017], [Singla et al. 2016]
e [Choudhary et al. 2015].

A tradução da consulta que é a parte essencial para consultas multilı́ngues foi citado apenas nos trabalhos de [Chandra and Dwivedi 2019],
[Thenmozhi and Aravindan 2018], [Satyamurty et al. 2018] e [Rahmani 2017]. Ana-
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lisando esses trabalhos ficou notório que o Google Translate10 foi a ferramenta que
prevaleceu no processo de tradução utilizado por eles (dentre os quatro trabalhos dois
utilizaram essa ferramenta). Provavelmente, isso se deve ao fato de ser uma ferramenta
globalizada, amplamente difundida e com suporte para mais de 100 idiomas, além de
estar em constante evolução apresentando resultados de qualidade.
A técnica de expansão de consulta11 foi abordada no trabalho de
[Chandra and Dwivedi 2019] no qual foram realizadas 50 consultas no idioma Hindi
que foram traduzidas para o idioma Inglês utilizando o Google translate. Os termos
em Inglês obtidos foram expandidos para obter resultados mais relevantes. Essa técnica
também foi apresentada no trabalho de [Thenmozhi and Aravindan 2018]. A expansão
da consulta foi realizada usando a WordNet para reformular a consulta inicial e reduzir as
ambiguidades dos termos da consulta após a tradução para outro idioma. Nesse trabalho
também foi descrito um analisador morfológico que identifica a forma raı́z dos tokens
extraı́dos, bem como um método de tradução que utiliza um dicionário bilı́ngue contendo
os principais termos do domı́nio de agricultura.
Na arquitetura proposta por [Choudhary et al. 2015] a WordNet foi utilizada como
um dicionário de sinônimos no módulo de reconhecimento de domı́nio para ampliar os
resultados na identificação do domı́nio e responder à consulta facilmente. A WordNet
também foi utilizada no modelo proposto por [Satyamurty et al. 2018] que substitui as
palavras-chave da consulta inicial por palavras equivalentes semanticamente no idioma
de destino.
A interface em linguagem natural para banco de dados que realiza a conversão
de linguagens indianas como Gujarati para o idioma Inglês foi proposto no trabalho de
[Valiveti et al. 2017]. Esse trabalho menciona um algoritmo de tolerância na seção de
revisão de literatura que obtém como entrada uma string na lı́ngua local, extrai as vogais
e retorna o resultado na lı́ngua Inglesa. No entanto, o estudo não descreve as técnicas de
pré-processamento e não menciona o método utilizado para realizar a tradução dos termos
para outras lı́nguas.
O uso de um framework para traduzir as palavras-chave do usuário numa
linguagem de destino usando o Microsoft translate foi proposto no trabalho de
[Satyamurty et al. 2018] que também utilizou a WordNet para realizar a expansão da consulta no domı́nio educacional. Nos experimentos foram utilizados os idiomas Espanhol e
Japonês como idioma de destino. Já no trabalho de [Rahmani 2017] foram apresentadas
as métricas BLEU e MAP para avaliar as traduções realizadas usando o Google translate
a fim de traduzir do Inglês para a lı́ngua Persa no domı́nio médico. O autor propõe uma
nova abordagem para sistemas cross-lingual information retrieval, mas não detalha os
métodos ou técnicas que foram utilizados.
O desenvolvimento de um sistema independente de domı́nio para banco de dados
nas linguagens Punjabi e Hindi com recurso de completar automaticamente foi proposto
em [Virk and Dua 2017]. O banco de dados utilizado possui valores de dados nas duas
lı́nguas indianas e os metadados estão no idioma Inglês. Nesse estudo, a linguagem utili10

https://translate.google.com/intl/en_ALL/about/languages
Essa técnica ajuda a melhorar a qualidade e relevância dos resultados recuperados, pois permite expandir a consulta para os sinônimos dos termos da consulta
11
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zada na consulta era informada manualmente e havia um módulo para identificar o banco
de dados de acordo com os tokens, palavras-chave e nomes de campo da consulta inicial.
Já no trabalho de [Singla et al. 2016], foi projetada uma arquitetura bilı́ngue na
qual o usuário realiza a escolha do idioma da consulta que seria pré-processada gerando
tokens e removendo as stopwords. Em seguida, se realizava a identificação da entidade
utilizando o algoritmo Smith Waterman para calcular a similaridade entre dois objetos e
finalizar classificando os resultados.
[Choudhary et al. 2015] propõe em seu estudo um sistema bilı́ngue que aceita as
lı́nguas Hindi e Punjabi na consulta e obtém os resultados na mesma lı́ngua pesquisada.
Na proposta as consultas executadas com sucesso são armazenadas para sugerirem novas
consultas automaticamente.
[Posevkin and Bessmertny 2016] apresenta uma arquitetura que identifica o idioma da consulta, extrai os tokens, a classe gramatical, realiza análise morfológica, remove
as stopwords e identifica o domı́nio da consulta. Além disso, propõe um protótipo que
possibilita consultar um banco de dados com metadados em Inglês utilizando a distância
de Levenshtein e processo de decisão de Markov.
O recurso de autocompletar a consulta inicial - que auxilia o usuário no processo de pesquisa, possibilita a redução de erros ortográficos e sugere expressões já obtidas em resultados anteriores - foi observado nos trabalhos de [Virk and Dua 2017] e
[Choudhary et al. 2015]. Já o trabalho de [Madankar et al. 2016] apresenta uma revisão
sobre sistemas de recuperação da informação e tradução automática e descreve os principais conceitos de recuperação da informação multilı́ngue.
No estudo proposto por [Rahmani 2017] foi utilizada a métrica BLEU
[Papineni et al. 2002] para medir a precisão da tradução automática em comparação com
a tradução feita pelo ser humano. Vale ressaltar que para avaliar o desempenho dos sistemas de tradução automática podem ser utilizadas, para além da métrica BLEU, as métricas
NITS [Doddington 2002] e METEOR [Banerjee and Lavie 2005].
Com base nos apontamentos descritos fica evidente que os estudos analisados
realizam somente a operação de consulta de dados, apesar de existir possibilidade de
adaptação das técnicas para realizarem operações de inserção, atualização e remoção.
Ademais, a maioria dos estudos analisados são dependentes de domı́nio e de banco de
dados, mostrando que os resultados foram obtidos em um ambiente restrito e controlado. Metade dos trabalhos analisados (cinco) apresentaram propostas voltadas para a
consulta em banco de dados relacionais. Por fim, dentre os estudos analisados, os trabalhos de [Virk and Dua 2017, Singla et al. 2016, Choudhary et al. 2015] demonstram que
é possı́vel informar a consulta inicial em mais de um idioma mediante seleção manual
restringindo os resultados da consulta para o idioma selecionado.

4. Conclusões
Com a análise dos estudos encontrados sobre consulta multilı́ngue em banco de dados relacionais foi possı́vel observar que é uma área que está começando a despertar o interesse
dos pesquisadores. Isso devido a constante evolução das principais técnicas utilizadas no
Processamento de Linguagem Natural para realizar o pré-processamento e tradução de
consultas. Essa situação tem despertado a atenção de pesquisadores de todo o mundo que
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buscam romper as barreiras linguı́sticas e ampliar o acesso à informação ao possibilitar
consultas multilı́ngues.
A análise revelou que mais da metade dos estudos envolvem propostas de consultas multilı́ngues com abordagens diferentes, tais como: realizar a tradução da consulta
inicial para obter resultados em um idioma universal como o inglês; informar a consulta
em vários idiomas para obter resultados em vários idiomas consultados; e traduzir os
resultados obtidos para o idioma utilizado na consulta inicial.
A revisão realizada aponta ainda que há vários problemas a serem tratados, principalmente os relacionados as variações linguı́sticas e as particularidades de cada idioma.
Apesar disso, já é possı́vel observar melhorias significativas relacionadas a essas questões.
O crescente aumento da capacidade dos recursos computacionais e a evolução das técnicas
de tradução tem contribuı́do para aumentar a efetividade da tradução e fomentar as mais
diversas aplicações de tradução em sistemas de busca multilı́ngues.
Ademais, com base nos resultados da revisão ficou evidente que ainda é necessário
ampliar os estudos sobre a identificação automática do idioma da consulta. Isso com a
finalidade de encontrar uma forma de dispensar a seleção manual pelo usuário evitando
possı́veis inconsistências decorrentes de uma seleção incorreta. Assim, um melhor detalhamento das abordagens propostas, dos métodos de pré-processamento e da tradução
da consulta são importantes para possibilitar evoluções das abordagens propostas pela
comunidade cientı́fica.
Vale ressaltar que as principais limitações dos trabalhos encontrados na revisão
sistemática realizada nesse artigo consistem em: dependência de domı́nio que dificulta a
generalização da abordagem para outros contextos e dependência do banco de dados que
restringe a solução para banco de dados especı́ficos.
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Abstract. Although smartphones are pervasive among students, many academic
information systems are available only on conventional computers. This work
seeks to promote the use of mobile applications in academic systems, proposing
a prototype integrated to the system of a Brazilian federal university. The research question deals with the influence of usability heuristics on the prototype
evaluation by the student community. The work involved the construction of
the prototype based on heuristics and the usability evaluation through a survey
with students. Positive ratings indicate that usability heuristics contribute to the
quality of the user experience for this type of mobile application.
Resumo. Apesar de celulares serem pervasivos entre estudantes, muitos sistemas de informação acadêmicos são disponibilizados apenas em computadores
convencionais. Este trabalho busca fomentar o uso de aplicativos móveis em sistemas acadêmicos, propondo um protótipo integrado ao sistema de uma universidade federal brasileira. A questão de pesquisa trata a influência de heurı́sticas
de usabilidade na avaliação do protótipo pela comunidade estudantil. O trabalho envolveu a construção do protótipo com base em heurı́sticas e a avaliação
da usabilidade por meio de uma pesquisa de campo realizada com estudantes.
As avaliações positivas indicam que heurı́sticas de usabilidade contribuem para
a qualidade da experiência do usuário desse tipo de aplicativo móvel.

1. Introdução
Aplicações para dispositivos móveis de todos os segmentos compartilham a preocupação
com a experiência satisfatória do usuário ao usar o software, já que esse fator é crı́tico
para a sucesso das aplicações, dada a diversidade de seus usuários em termos de afinidade
e experiência com o uso de tecnologias. Diversos segmentos, como o bancário e o de
comércio eletrônico, já incorporaram as aplicações móveis em sua rotina; todavia, em
instituições de ensino superior, notadamente universidades federais brasileiras, isso ainda
não ocorreu plenamente [Bernardes and Abreu 2004]. Embora sejam responsáveis por
grandes avanços cientı́ficos e tecnológicos, essas instituições ainda não aplicam, em seus
próprios processos administrativos e acadêmicos, recursos modernos de Tecnologia da
Informação (TI), com destaque para aplicativos baseados em dispositivos móveis.
O objetivo do presente trabalho é apresentar um estudo de caso da aplicação de
recursos tecnológicos de aplicações baseadas em dispositivos móveis do tipo smartfone
para melhorar um sistema de informação usado em diversas universidades federais brasileiras. Com esse estudo espera-se despertar a atenção da comunidade universitária sobre
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os potenciais benefı́cios que as novas tecnologias podem trazer para a vida acadêmica.
O foco do estudo está no aspecto de usabilidade da interface com o usuário, pois a comunidade acadêmica é heterogênea e o sucesso do uso de novas tecnologias dependerá,
em grande parte, da capacidade das aplicações atenderem, adequadamente, aos diferentes
perfis de usuário envolvidos.
A ideia é apresentar um protótipo que disponibiliza, em dispositivos do tipo
smartphone, funcionalidades do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas
(SIGAA). Esse sistema foi concebido e está disponı́vel para a comunidade universitária
como uma aplicação web, mas poderia ampliar seus benefı́cios se estivesse disponı́vel
também em dispositivos móveis. Devido à complexidade do sistema, a presente proposta
limita-se em abordar apenas a visão do aluno de graduação e as funcionalidades relacionadas a este tipo de usuário.
O estudo faz a análise da aceitação e avaliação da proposta por parte da comunidade acadêmica por meio de uma pesquisa de opinião. Essa pesquisa é analisada com
base em uma abordagem de avaliação heurı́stica que busca identificar quais opiniões confirmam as heurı́sticas de [Kumar and Goundar 2019], que foram aplicadas no design da
interface do protótipo de aplicação móvel. Vale destacar que os indivı́duos avaliadores,
ou seja, aqueles que responderam a pesquisa de opinião, são discentes de graduação que
conhecem o SIGAA, mas não são experientes no uso de heurı́sticas de usabilidade.
O restante deste trabalho descreve o projeto, a construção e a avaliação do
protótipo e está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a base teórica deste
trabalho; a Seção 3 discute o protótipo de versão para smartfones do sistema SIGAA; a
Seção 4 descreve a metodologia usada para avaliar a usabilidade do protótipo proposto; a
Seção 5 traz os resultados do experimento realizado segundo esta metodologia; por fim, a
Seção 6 apresenta considerações finais do trabalho.

2. Referencial Teórico: Heurı́sticas de Usabilidade
A qualidade de um sistema é a medida em que ele satisfaz necessidades declaradas e
implı́citas de seus diversos stakeholders. Na norma ISO/IEC 25010, essas necessidades
são descritas como requisitos (ou caracterı́sticas) de qualidade do produto de software,
tais como: adequação funcional, eficiência no desempenho, confiabilidade, usabilidade,
segurança, manutenibilidade e portabilidade [ISO/IEC 2011].
A usabilidade é a caracterı́stica de qualidade de software que define o grau em
que um produto usado por usuários especı́ficos atende as suas necessidades para atingir
objetivos definidos, com eficácia, eficiência, segurança e satisfação, em contextos especı́ficos de uso. Para ter boa usabilidade, um produto deve permitir que seu usuário
possa se familiarizar e ser competente no seu uso, desde o primeiro contato, e precisa oferecer uma forma direta para os usuários atingirem seus objetivos, facilitando a lembrança
destes em interações subsequentes [Interaction Design Foundation 2019]. Apesar de ser
um conceito abstrato, a usabilidade pode ser objetivamente mensurada em um produto
de software, levando-se em consideração os seus recursos funcionais, juntamente com o
contexto no qual o usuário está inserido, isto é, suas motivações para uso do produto e as
condições do ambiente em que ocorre esse uso [ISO 2019].
Heurı́sticas de usabilidade consistem em conjuntos de boas práticas ou princı́pios
de usabilidade amplamente reconhecidos que descrevem propriedades comuns de interfa-
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ces de usuário (IU) que possuem boa usabilidade [Nielsen 1994]. O uso dessas heurı́sticas
ajuda a projetar IU com melhor usabilidade, pela aplicação de princı́pios de design já
utilizados e validados em diferentes contextos. Essas heurı́sticas também facilitam o desenvolvimento de métodos eficientes para avaliação de IU. De fato, a avaliação eficiente
da usabilidade de IU foi o propósito inicial da definição de heurı́sticas de usabilidade
[Nielsen and Molich 1990].
As heurı́sticas propostas em [Nielsen 1994] representam princı́pios de usabilidade
desejáveis em uma IU e podem ser usadas como um método informal de análise de usabilidade. Nesse tipo de método, solicita-se que os avaliadores relatem a sua impressão sobre
a interface, com base em um determinado conjunto de heurı́sticas, objetivando chegar a
uma opinião completa sobre os aspectos positivos e negativos da IU. No final do procedimento de avaliação heurı́stica, os resultados (opiniões) são agregados em uma única
avaliação a fim de capturar os erros ou desvios de usabilidade. [Nielsen 1994] apresenta
dez heurı́sticas de usabilidade que são amplamente utilizadas e inspiram muitos trabalhos
e pesquisas relacionados a esta temática:
1. Visibilidade do status do sistema: prover feedback adequado quando o usuário
estiver acessando uma aplicação de aprendizado móvel;
2. Correspondência entre o sistema e o mundo real: usar texto e ı́cones intuitivos e
facilmente reconhecı́veis;
3. Liberdade e controle do IU pelo usuário: percorrer diferentes menus e entrar e sair
de seleções facilmente;
4. Consistência e padrões: usar caracterı́sticas similares e consistentes com aquelas
presentes em aplicações da mesma natureza;
5. Prevenção de erros: completar tarefas sem erros e recuperar-se de eventuais erros
com facilidade;
6. Reconhecimento em vez de lembrança: minimizar a necessidade de uso da
memória do usuário;
7. Flexibilidade e eficiência de uso: ajustar-se ao ritmo do usuário, adequando-se
tanto a usuários novatos quanto a especialistas;
8. Estética e design minimalista: eliminar informação desnecessária;
9. Ajuda no reconhecimento e recuperação de erros: ajudar o usuário a reconhecer,
diagnosticar e recuperar-se de erros na aplicação;
10. Ajuda e documentação: ajudar o usuário a encontrar conteúdos especı́ficos e a
aprender a usar a aplicação, fornecendo exemplos e assistência em tarefas crı́ticas;
Com a evolução das IU, essas heurı́sticas foram adaptadas para novas plataformas
e modalidades de interação. Por exemplo, [Kumar and Goundar 2019] propuseram novas
heurı́sticas visando a usabilidade de aplicações móveis de aprendizado:
1. Comandos dirigidos a seleção: usuários devem atuar selecionando em vez de digitando os dados e comandos;
2. Organização de conteúdo: objetivos principais de aprendizagem devem ser destacados, ajustando o conteúdo a uma só tela sempre que possı́vel;
3. Representação Visual: figuras, ı́cones, sons, cores e animações devem ser empregados para ajudar no processo de aprendizagem.
Esse conjunto de treze heurı́sticas serviu de base para o projeto do protótipo que
é apresentado na próxima seção.
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3. Protótipo de Aplicativo Móvel para o SIGAA
O primeiro passo para conceber o protótipo foi estudar o sistema SIGAA Web. Esse sistema integra a gestão de atividades acadêmicas em todos os nı́veis de ensino e é utilizado
em várias universidades federais brasileiras. O sistema foi implementado entre 2004 e
2010 para uma universidade federal especı́fica e vem sendo customizado para as necessidades de diversas outras universidades.
3.1. Visão Geral do SIGAA Móvel
O protótipo de aplicativo, chamado de SIGAA móvel, fornece as funcionalidades do SIGAA Web em ambiente de dispositivos móveis com o objetivo de melhorar a experiência
de usuário, oferecendo melhor acessibilidade a esse sistema que é diariamente utilizado
por todos os estudantes.
O SIGAA móvel permite que tarefas do âmbito acadêmico sejam resolvidas de
forma mais fácil e rápida, tornando mais eficientes os processos acadêmicos rotineiros que
são realizados com base nesse sistema. O aplicativo móvel proposto tem escopo limitado
ao módulo de graduação, na perspectiva dos alunos de graduação, o que contempla a
emulação das seguintes tarefas disponı́veis na atual versão do protótipo do SIGAA móvel:
Leitura de notı́cias acadêmicas;
Consulta de ementas de disciplinas e de estrutura curricular de cursos;
Consulta semanal de horário de aulas;
Consulta de documentos referentes ao aluno (Minhas Notas; Comprovante de
Matrı́cula; Extrato Acadêmico; Histórico Curricular; e Declaração de Vı́nculo);
• Consulta do Calendário Acadêmico;
•
•
•
•

O protótipo do SIGAA Móvel foi construı́do com dois softwares de prototipação
e animação. Adobe XD (ou Adobe Experience Design) [Adobe 2019] foi usado para criar
as interfaces gráficas do protótipo. Já o software Protopie [Studio XID 2019] tem como
foco a animação de protótipos com alta fidelidade de movimentos. Três princı́pios guiam
seus comandos e animações: objeto (o objeto que será animado), gatilho (o causador da
ação de animação) e resposta (resultado da animação). Este software foi utilizado para
produzir a navegação e o fluxo de ações do protótipo.
3.2. Aplicação das Heurı́sticas de Usabilidade ao Protótipo
Para a confecção e posterior avaliação do protótipo foram selecionadas cinco das treze
heurı́sticas propostas em [Kumar and Goundar 2019]: correspondência entre o sistema e
o mundo real; consistência e padrões; reconhecimento em vez de lembrança; comandos
dirigidos à seleção; e design estético e minimalista.
Essas cinco heurı́sticas foram escolhidas pelo seu forte impacto na experiência
global do usuário em uma aplicação móvel e pela necessidade de compatibilidade do
protótipo com as funcionalidades do sistema SIGAA, que é uma aplicação web. Outro
critério para a escolha desse subconjunto de heurı́sticas foi a sua relação com as caracterı́sticas dos dispositivos de telas do tipo touchscreen e de interação háptica, sendo seguidas por muitas aplicações consideradas de boa usabilidade.
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3.2.1. Correspondência entre o sistema e o mundo real
Essa heurı́stica propõe o uso de textos e ı́cones intuitivos e facilmente reconhecı́veis,
permitindo que os usuários identifiquem e compreendam elementos na aplicação rapidamente.
No protótipo, a heurı́stica pode ser observada pelo uso das mesmas terminologias e
funcionalidades empregadas no sistema atual. A linguagem e as ações da IU são voltadas
para a comunidade acadêmica e os acrônimos, como código de turmas e horários de aula,
já são utilizados no SIGAA versão web e, portanto, são familiares aos usuários.
3.2.2. Consistência e padrões
Essa heurı́stica pode ser exemplificada pelo aplicativo de aprendizado móvel que possui
recursos consistentes e semelhantes a vários outros aplicativos móveis de aprendizado.
No SIGAA Móvel as informações e funcionalidades são posicionadas em locais
padronizados, se comparados com outras aplicações que possuem a mesma finalidade.
Por exemplo, o posicionamento da barra de navegação e a disposição de informações
verticais. Outra estratégia alinhada a essa heurı́stica é o uso do padrão Google Material
Design [Google 2014], que é um sistema adaptável de diretrizes, componentes e ferramentas que dão suporte a boas práticas de design de IU.
3.2.3. Reconhecimento em vez de lembrança
A ideia dessa heurı́stica é que os usuários não devem se sentir pressionados a lembrar de
informações ou recursos para usar o aplicativo. Os designs devem minimizar a necessidade de memória do usuário ao usar um aplicativo.
Essas caracterı́sticas aparecem no protótipo pela possibilidade de execução de tarefas complexas sem perda de atenção e com menos passos do que os que são necessários
para realizar as mesmas tarefas no SIGAA web. Por exemplo, a Figura 1 mostra que o
processo de matrı́cula semestral pode ser realizado no protótipo de forma intuitiva e com
poucos passos de interação.
3.2.4. Comando orientado por seleção
Essa heurı́stica trata de interações táteis e hápticas que os dispositivos móveis provêm. Ela
defende que IU devem reduzir a entrada de dados pelo usuário. Os recursos de interação
devem ser claramente visı́veis e fáceis de usar, de modo que a entrada de dados seja
substituı́da por interações com seleção de menu, listas ou uso de botões.
No protótipo, a entrada de dados pelo usuário por meio de teclado ocorre apenas
em campos de busca e no login. Todas as outras tarefas ou conteúdos da aplicação podem
ser realizadas ou consumidos por meio de interações com botões, cards e links. Em
alguns casos, botões só aparecem quando determinada ação foi concluı́da, o que permite
o prosseguimento do fluxo de ação sem erros por falta de dados apropriados na IU.
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Figura 1. Processo para Realizar Matrı́cula
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3.2.5. Design estético e minimalista
A heurı́stica de design estético e minimalista propõe que informações desnecessárias podem dificultar a obtenção de informações relevantes e desviar o foco de atenção. Por
isso a recomendação é eliminar informações desnecessárias da IU, pois cada unidade extra de informação em um elemento de interação compete com as unidades relevantes de
informação e diminui sua visibilidade relativa.
No protótipo, essa heurı́stica teve influência na busca pela simplicidade de
disposição das informações, por meio da utilização de textos diretos, acrônimos familiares à comunidade acadêmica e proximidade entre elementos relacionados para facilitar
ações mais rápidas do usuário. A utilização das diretrizes do Google Material Design
[Google 2014] também auxiliou na aplicação desta heurı́stica, já que este sistema de design oferece componentes intuitivos e padrões de leiaute.

4. Avaliação de Usabilidade do Protótipo
O protótipo do SIGAA Móvel foi avaliado em um experimento do tipo pesquisa de campo
(survey) envolvendo alunos de graduação de uma universidade que usa o SIGAA como
seu principal sistema de informação acadêmico. O experimento consiste de dois momentos principais. O primeiro envolve a realização de duas tarefas propostas no protótipo. No
segundo momento, os participantes analisam a experiência que eles vivenciaram no uso
do protótipo por meio da resposta a um questionário.
4.1. Preparação do Experimento
Nesta pesquisa, procurou-se identificar, segundo a ótica do usuário que é discente de
graduação, se as heurı́sticas utilizadas conduziram a uma usabilidade adequada nas funcionalidades do protótipo.
4.1.1. Seleção de participantes
Para participar da pesquisa foram selecionados onze alunos de graduação, de cursos e
perfis diferentes. A ideia é que o protótipo do SIGAA Móvel fosse utilizado por pessoas
que representam a variedade existente na comunidade estudantil. A participação dos estudantes selecionados na pesquisa foi livre e voluntária, não havendo qualquer forma de
indução ou de coerção para o envolvimento na pesquisa. Os participantes foram convidados por meio de mensagens nas redes sociais.
Os estudantes selecionados são graduandos em Administração, Direito, Direção
de Arte, Engenharia Fı́sica, Engenharia Quı́mica, Letras (Português), Odontologia, Medicina, Psicologia, Publicidade e Propaganda e Sistemas de Informação. O consentimento
dos estudantes para a participação na pesquisa foi obtido em uma etapa prévia do questionário, que apresenta um texto que descreve a metodologia da pesquisa e solicita a
concordância do participante com os termos da pesquisa e da sua forma de participação.
Os onze participantes da pesquisa são alunos de graduação, pois o foco do
protótipo é nesse tipo de usuário. O número de participantes foi definido para que houvesse variações nos perfis dos participantes, representando o que ocorre na comunidade
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acadêmica, mas limitando a quantidade de respostas, de forma que a análise pudesse ser
feita no tempo disponı́vel para desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso.
Dez dos onze participantes afirmam conhecer plenamente o SIGAA em sua versão
para Web, já tendo feito uso das funções de matrı́cula e de leitura de materiais de aula nesse
sistema. Além disso, 45.5% dos participantes acreditam ter nı́vel alto de conhecimento e
familiaridade em relação ao uso de aplicativos móveis .
4.1.2. Preparação do Protótipo
O protótipo foi hospedado na plataforma Protopie Cloud e o acesso do participante foi
feito por meio de um link na Internet. Esta plataforma porta o protótipo na forma de
um smartfone especı́fico. No experimento realizado, o celular escolhido foi o Samsung
modelo Galaxy S7.
A etapa de interação com o protótipo foi constituı́da de duas tarefas que deveriam
ser realizadas pelos participantes: realizar matrı́cula e acessar material de aula. Estas
tarefas foram escolhidas devido a sua importância no semestre letivo do estudante. O
protótipo em si implementa outras funcionalidades [Zardo 2019].
Na tarefa Ralizar Matrı́cula os participantes deveriam realizar no protótipo o processo de matrı́cula semestral, inscrevendo-se apenas em uma disciplina. Para a realização
dessa tarefa, uma explicação passo a passo estava disponı́vel no formulário utilizado no
experimento, conforme mostra a Figura 1.
A tarefa Acessar Material de Aula definia que os participantes deveriam realizar
o procedimento de acessar um dos materiais de apoio disponibilizados para a aula. A
explicação apresentada na Figura 2 mostra, passo a passo, a realização da tarefa e estava
disponı́vel no formulário utilizado no experimento.
4.2. Preparação do Questionário
Para evitar viés ou tendência nas respostas do questionário, as perguntas não foram diretamente baseadas nas heurı́sticas de usabilidade propostas em [Kumar and Goundar 2019].
Em vez disso, o questionário aplicado foi baseado no checklist de usabilidade proposto
em [UMKC - University Libraries Usability Team 2014].
O questionário tem 29 questões propositivas de múltipla escolha, sendo duas relacionadas ao perfil do participante e as demais relacionadas a usabilidade e a experiência
de uso do protótipo. O questionário usou a escala de [Likert 1932], que visa medir de
forma fiel as atitudes das pessoas, combinando estatı́stica e psicologia.
No presente estudo mediu-se o nı́vel de concordância dos participantes para cada
afirmação presente no questionário. Optou-se pela escala de [Likert 1932] com escolha
forçada, ou seja, sem a opção de neutralidade de opinião. Cada proposição apresenta as
seguintes alternativas de resposta: Discordo Totalmente; Discordo Parcialmente; Concordo Parcialmente; e Concordo Totalmente.
As questões que compõem o questionário não possuem avaliação ou peso diferenciado. O intuito é extrair a opinião única de cada participante do experimento quanto a
experiência de uso do protótipo. O questionário foi dividido em quatro seções (grupos de
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Figura 2. Processo para Acessar Material de Aula

questões): 1) aparência e estética da interface; 2) conteúdo e informações da interface; 3)
navegação na interface; e 4) eficiência e funcionalidade da interface.

5. Aplicação do Experimento e Análise de Resultados
Após a seleção dos participantes, o formulário do experimento foi disponibilizado digitalmente, com um prazo de cinco dias para resposta. O tempo para cada participante realizar
o experimento completo foi estimado em quinze minutos. O experimento utilizou o Google Forms como plataforma para o questionário e a captura de respostas. O formulário
contém o link para o protótipo, que deveria ser utilizado na primeira parte do experimento
e, em seguida, as questões propositivas. O formulário completo pode ser observado em
[Zardo 2019]. Todos os onze estudantes selecionados participaram do experimento completo, ou seja, não houve abandono ou desistência. Assim, no final do experimento houve
um total de onze respostas ao questionário proposto.
5.1. Aparência e estética da interface
Nas questões de aparência e estética, houve unanimidade positiva em relação a adequação
de leiaute e disposição de informações. Para 72.2% (Figura 3) dos participantes os objetivos das funcionalidades, clareza e consistência de informações, harmonização de cores e
espaço branco, e utilização dos ı́cones e imagens na interface são plenamente satisfatórios.
5.2. Conteúdo e informações da interface
As opiniões relacionadas o conteúdo e informações da interface tiveram maior variação
do que as relacionadas a aparência e estética da interface. Houve consenso positivo em
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Figura 4. Linguagem utilizada e quantidade de textos

relação aos tı́tulos, quantidade de textos, linguagem utilizada, e a aplicação de links na
interface, sendo que 90.9% concordaram totalmente com as afirmações relacionadas.
Quanto as respostas mais divergentes, considerando a afirmação ”Existe ajuda
disponı́vel ao usuário em todas as páginas da interface”(Figura 5), mesmo com 72,8%
acenando positivamente para essa afirmação, 27,3% discordam parcialmente ou totalmente. Acredita-se que a motivação para tal resultado adverso é do não-foco de determinadas heurı́sticas em detrimento de outras, como por exemplo a heurı́stica ”Ajuda e
Documentação”. Devido as limitações da ferramenta Protopie, utilizada para animação
e prototipação, quanto a criação de fluxos alternativos para as ações no protótipo, essa
heurı́stica não foi considerada como uma das cinco escolhidas para o experimento.
5.3. Navegação na interface
Os participantes acenaram positivamente para as afirmações referentes a Navegação na
interface. Dos onze participantes, 72.9% concordaram plenamente quanto a consistência
da forma de navegação entre telas assim como quanto a existência de caminhos intuitivos
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Figura 5. Relevância de conteúdo e ajuda ao usuário
A forma de navegação entre as páginas (telas) da
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Figura 6. Navegação e retorno ao menu principal

para retornar ao menu principal do sistema.
Quanto ao posicionamento do usuário no fluxo do sistema, 63.6% concordaram plenamente ser fácil identificar a sua localização no sistema após realizar algumas
navegações na interface. Ainda, 90.9% afirmam que a informação na interface é organizada de forma lógica e consistente.
5.4. Eficiência e funcionalidade da interface
A avaliação desta seção foi também positiva: três afirmações com respostas unânimes de
concordância plena. Apenas uma das afirmações obteve respostas negativas.
Todos os participantes concordaram totalmente que a interface apresenta as funcionalidades de maneira eficiente. O protótipo permite a realização das tarefas de realização
de matrı́cula e leitura do material de cada disciplina de maneira eficiente e satisfatória,
além de apresentar as funcionalidades possı́veis ao usuário de forma clara e adequada.
Quanto às funcionalidades apresentadas na interface, 72.9% concordam plena-
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É fácil identificar a sua localização no sistema
após realizar algumas navegações na interface.

A informação na interface é organizada de forma
lógica e consistente.

9.1%

36.4%

63.6%

90.9%

Concordo Totalmente

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente

Concordo Parcialmente

Figura 7. Localização interna e informação na interface

A interface permite ler a íntegra do material em
cada disciplina de maneira eficiente e satisfatória.

A interface apresenta as funcionalidades
permitidas ao usuário de forma clara e adequada.

100.0%

100.0%

Concordo Totalmente

Concordo Totalmente

Figura 8. Realização de matrı́cula e clareza das funcionalidades

Há opções na interface para desfazer ou refazer
uma operação realizada pelo usuário.

As funcionalidades apresentadas na interface são
consistentes com aquelas disponíveis na versão

18.2%
27.3%
36.4%

72.7%
45.5%

Concordo Totalmente

Concordo Parcialmente

Discordo Parcialmente

Concordo Totalmente

Concordo Parcialmente

Figura 9. Consistência funcional e Capacidade de desfazer e refazer ações
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mente que essas são consistentes com aquelas disponı́veis na versão web do sistema
SIGAA. A afirmação que gerou respostas mais divergentes foi quanto a possibilidade
de desfazer ou refazer uma operação no protótipo, com 36.4% concordando totalmente,
45.4% concordando parcialmente, e 18.2% discordando parcialmente. As limitações das
ferramentas utilizadas, que dificultaram que o protótipo pudesse cobrir fluxos alternativos
de comportamento, podem explicar essas opiniões divergentes.

6. Considerações Finais
Apesar de liderarem o avanço em diversas áreas do conhecimento, muitas universidades
federais baseiam suas atividades cotidianas de gestão acadêmica em sistemas anacrônicos,
voltados principalmente para computadores de mesa. Esse cenário motivou o presente
trabalho, que apresenta uma proposta de evolução, baseada em dispositivos móveis, para
um Sistema de Gestão Acadêmica utilizado por diversas universidades.
A proposta foca em melhorias nos serviços das universidades, visando: a) inclusão
digital, pelo eliminação da restrição de acesso por meio exclusivo de computador; b) flexibilidade e portabilidade, pelo acesso a partir de diferentes locais e por meio de diversos
dispositivos; e c) modernização da gestão universitária, com a evolução de processos administrativos e acadêmicos.
A ideia central da proposta foi concretizada na forma de um protótipo de aplicação
móvel e utilizou-se de heurı́sticas de usabilidade com o intuito de facilitar a resolução de
tarefas cotidianas dos estudantes universitários. A fim de compreender o grau de aceitação
da proposta perante a comunidade acadêmica e validar experimentalmente a proposta, foi
realizada uma pesquisa de campo com estudantes de graduação de diversos cursos, representando uma amostra realista da diversidade de perfis que ocorrem entre os discentes.
Os resultados do experimento mostram fortes indı́cios de influência positiva das
heurı́sticas escolhidas para o estudo. Em uma visão geral, o protótipo recebeu avaliações
positivas dos participantes quanto à usabilidade das funcionalidades propostas no experimento. As afirmações que obtiveram maiores percentuais de concordância dos participantes estão relacionados àquelas heurı́sticas.
A utilização de heurı́sticas de usabilidade para a construção do protótipo mostrouse eficiente em melhorar a experiência de uso para os participantes do experimento, produzindo avaliações mais divergentes apenas em situações em que determinadas heurı́sticas,
como por exemplo as heurı́sticas “Ajuda no reconhecimento e recuperação de erros” e
“Prevenção de erros”, que não foram consideradas para o experimento devido a limitações
das ferramentas de prototipagem utilizadas no presente estudo, no que tange a criação de
fluxos alternativos.
Acredita-se também que o nı́vel de afinidade dos participantes com aplicações
para dispositivos móveis possa ter influenciado os resultados, já que todos os participantes apresentaram um perfil com bom conhecimento em relação a essas tecnologias de
informação. Para confirmar essa hipótese e os resultados obtidos no experimento realizado, um novo experimento está sendo conduzido no momento da finalização da escrita
do presente trabalho. Este experimento usa o mesmo método do primeiro experimento,
mas está sendo aplicado em estudantes de outra universidade.
Com o recorte de estudo voltado aos alunos de graduação, há diversas questões
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futuras que precisam ser tratadas. Um exemplo é a proposta de funcionalidades referentes a outros perfis de usuário, como servidores, docentes e alunos de pós-graduação;
por exemplo, funcionalidades para transações financeiras, como compra de créditos nos
restaurantes universitários. Também devem ser analisados os resultados dos experimentos
com outras perspectivas, como a influência da faixa etária dos participantes nos resultados
da avaliação de usabilidade. Outra extensão planejada para o presente trabalho é avaliar
questões relacionadas à acessibilidade da interface para portadores de necessidades especiais, por exemplo, com base em interações orientadas por voz.
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Abstract. This paper proposes a modeling for the stress dynamics of a classroom (elementary and high school), which can be visualized from the stress
maps generated. To construct this dynamic, internal and environmental stressors were considered from the literature. The model was implemented using the
Multiagent Systems paradigm. Twenty simulations were performed for each of
the 5 proposed scenarios (class configurations), which varied according to the
way students were arranged in the classroom; these variations were found to
influence stress dynamics. According to the results found, ones understand that
this work has considerable potential to become the basis for broader related studies, involving multidisciplinary teams composed of educators, psychologists,
psychiatrists and related professionals.
Keywords: Multi-Agent simulation, education, bullying, stress, class arrangement, stress modeling.
Resumo. Este trabalho propõe uma modelagem para a dinâmica do estresse
de uma sala de aula (ensino fundamental e médio), que pode ser visualizada
a partir dos mapas de estresse gerados. Para construir essa dinâmica, foram considerados fatores geradores de estresse internos e ambientais, presentes na literatura. O modelo foi implementado usando o paradigma de Sistemas
Multiagentes. Foram realizadas 20 simulações para cada um dos 5 cenários
(configurações de turmas) propostos, que variaram de acordo com a forma de
dispor os alunos em sala; verificou-se que essas variações possuem influências
na dinâmica do estresse. Pelos resultados encontrados, entende-se que este
trabalho possui potencial considerável para se tornar base para estudos relacionados mais amplos, envolvendo equipes multidisciplinares compostas por
pedagogos, psicólogos, psiquiatras e profissionais afins.
Palavras-chave: simulação Multiagente, educação, bullying, estresse,
organização da sala, modelagem do estresse.

1. Introdução
No Brasil, nos últimos 3 anos, ocorreram atentados em escolas que deixaram o paı́s em
choque. Citando alguns deles, houve os casos: de Suzano em 2019, Medianeira em 2018
e Goiânia em 2017 [G1-Globo 2019]. Esse não é um problema especı́fico do nosso paı́s;
segundo o The Guardian, em 2018 nos EUA houve um aumento de quase 60% em relação
à 2006 [Guardian 2019]. Ainda segundo o The Guardian, recentemente, em 2018, ataques
de grande repercussão em Parkland, Flórida e Santa Fé, no Texas, intensificaram uma
conversa nacional nos EUA sobre a violência armada nas escolas [Guardian 2019].
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Há vários relatórios que tentam identificar fatores individuais, sociais e contextuais, que levam a esses tipos de ataques [Borum et al. 2010]. Entretanto esses
fatores não se relacionam de forma direta e confiável com o perfil dos atiradores
[Resnick and Zarracina 2018] e [Hong et al. 2011]. Além disso, a raridade da ocorrência
desses tipos de atentados tornam a sua previsão uma tarefa inviável [Hong et al. 2011];
assim como diz Sanjay Srivastava, psicólogo na Universidade de Oregon, “os únicos fatores pessoais que se relacionam de maneira confiável com os atiradores em massa são
jovens e homens”. Ademais, “o fato de haver tão poucos atiradores em massa e tantas
pessoas inofensivas, torna matematicamente impossı́vel prever quem pode se tornar um
atirador em massa”, de acordo com [Resnick and Zarracina 2018]. Professores e conselheiros também encontram dificuldades de realizar proativamente a identificação desses
fatores devido a falta de pesquisas na área [Paolini 2015].
Assim, pode-se destacar que a previsão de tais eventos é algo difı́cil não só para os
professores mas também para modelos matemáticos. Com isso em mente, este trabalho
foi conduzido com o intuito de estudar a dinâmica do processo de variação de estresse
dentro de uma sala de aula. Para isso foi proposto uma modelagem da quantificação
do estresse de alunos, levando em consideração suas caracterı́sticas intrı́nsecas, as
interações/comunicações e influências do estado do ambiente, com base em trabalhos
cientı́ficos (detalhes na Seção 3).
A fim de averiguar a viabilidade do modelo foi implementado um simulador
que reproduz os agentes e o ambiente de determinada sala de aula, a partir do GamaPlatform.1 Este trabalho também se interessa por estudar formas de dispor os estudantes
em sala de aula e a sua relação com o estresse geral da turma, bem como o nı́vel de
estresse individual dos estudantes.
O restante do artigo está organizado da seguinte forma: na Seção 2, apresentase informações relativas ao estresse: definições, classificações, fatores geradores e tipos
de respostas. Na Seção 3, são expostos os conceitos adotados na criação do modelo e
como eles foram implementados na simulação. Na Seção 4, são apresentados os cenários
em que a simulação foi executada e os resultados obtidos. Posteriormente, na Seção 5,
os resultados encontrados são discutidos e explicita-se as dificuldades encontradas para
realizar a sua análise. Por fim, na Seção 6, conclui-se este trabalho mostrando a relevância
deste trabalho na atualiadade e como ele poderia ser aprimorado para abranger outras
questões.

2. Fundamentação Teórica
Um dos principais objetos de estudo deste trabalho é o mapa de estresse. Nesta seção,
é abordado a definição do estresse, respostas dos alunos ao estresse, e os seus fatores
geradores, para auxiliar o entendimento do mapa de estresse como conceito chave neste
trabalho.
Segundo o dicionário Michaelis o estresse é: “Estado fı́sico e psicológico provocado por agressões que excitam e perturbam emocionalmente o indivı́duo, levando o organismo a um nı́vel de tensão e desequilı́brio, em consequência do aumento da secreção de
1

Gama-Platform - Software de simulação multiagente.
gama-platform.github.io/wiki/Home
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adrenalina; estricção.” [da Lı́ngua Portuguesa 2019]. Disto, pode-se inferir que o estresse
não é apenas a alteração do estado psicológico mas também do estado fı́sico.
A palavra “agressões”, na definição anterior, pode causar interpretação ambı́gua,
portanto é importante mencionar outra definição. De acordo com o modelo cognitivo
transacional o estresse pode ser entendido como a relação dinâmica entre um indivı́duo e o
ambiente no qual um estı́mulo (seja ele qual for) perturba a homeostase 2 de um indivı́duo
[Marı́a et al. 2018]. Assim, percebe-se que não são apenas agressões que podem gerar
estresse, mas todo e qualquer tipo de perturbação da homeostase [Joëls et al. 2006].
Ainda, sob esse prisma da interpretação biológica do estresse, o The National Scientific Council on the Developing Child, divide conceitualmente as respostas ao estresse
em 3 categorias: positiva, aceitável e tóxica [Wood et al. 2012]. Essas maneiras de responder não são precisas, mas pode-se afirmar que variam de acordo com a intensidade e
tempo de exposição ao estresse. Em seu último nı́vel, tóxico, por exemplo, a exposição
prolongada pode, inclusive, acarretar em mudanças permanentes no funcionamento do
cérebro [Wood et al. 2012].
Analisando as possı́veis reações tomadas mediante o estresse, sabe-se
que interações estressantes geralmente resultam em comportamentos agressivos
[Piko et al. 2017]. Em um estudo feito com alunos do 3o ao 5o ano do ensino fundamental, verificou-se que as brigas estavam diretamente correlacionadas com raiva e estresse [Centeio 2015]. Entretanto, ainda não se sabe exatamente em quais condições o
comportamento agressivo ocorrerá [Piko et al. 2017], mas é possı́vel afirmar que os fatores causadores de estresse gerarão sintomas de acordo com contexto, ou ambiente, e a
vulnerabilidade do indivı́duo no momento [Pena and Reis 1997].
Do ponto de vista de reação, também existem outros trabalhos. Wahab mostra em
seu estudo que existe uma relação significante entre o estresse, ansiedade e depressão
[Wahab et al. 2013]. Lazarus, por sua vez, defende que seria mais produtivo estudar
a emoção gerada, em vez do próprio estresse, pois este pode se manifestar de várias
formas como: raiva, medo, ansiedade, culpa, vergonha, inveja, triseza, nojo e outros
[Lazarus 1990].
Assim, é evidente que há muitas variáveis relacionadas com o estresse. Robotham,
em seu estudo do estresse em alunos de ensino superior, categorizou as respostas ao estresse como: “emocional (medo, ansiedade, preocupação, culpa, tristeza, ou depressão),
reações cognitivas (por exemplo, avaliação deles de situações estressantes e estratégias),
comportamentais (chorar, abuso de si mesmo ou de outros, tabagismo e irritabilidade) e
fisiológica (sudorese, tremores, gagueira, dores de cabeça, perda ou ganho de peso, dores
no corpo)” [Robotham 2008].
A respeito dos fatores geradores de estresse é importante mencionar a
categorização feita por Yusoff e Ibrahim. Eles fazem a divisão dos fatores geradores de estresse em 6 categorias: acadêmicos, intrapessoal, interpessoal, relativos
ao aprendizado e ensino, relativo aos professores e relacionados ao grupo social.
[Yusoff and Ibrahim 2010].
2

Homeostase - Processo de regulação pelo qual um organismo consegue a constância do seu equilı́brio
[de Fereira 2019].
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Alguns estudos, como os de [Marı́a et al. 2018], [Kosheleva et al. 2015] e
[Sripongwiwat et al. 2018], elencaram fatores que estavam ligados com a geração do estresse e fizeram o levantamento de dados sobre os fatores mais comuns. Todos eles utilizaram questionários para coleta dos dados.
Como apresentado, percebe-se na literatura muitos critérios para categorizar os
fatores geradores e resultantes do estresse [Marı́a et al. 2018] e isso gera dificuldades para
a sua aferição [Lazarus 1990]. Diante deste estado de pouca maturidade cientı́fica, neste
trabalho não se aborda as formas de manifestação do estresse, nem a previsão de ações
violentas ou comportamentos depressivos. O foco estabelecido é a respeito da dinâmica
do estresse dentro do ambiente escolar com a finalidade de estudar a sua variação e a sua
relação com a disposição de estudantes em sala de aula.

3. Modelo Conceitual
O modelo foi definido a partir dos seguintes elementos: o contexto em que a simulação
ocorre (uma sala de aula), e os integrantes que compõem a turma (alunos e professores).
A dinâmica do estresse é baseada na atribuição de fatores geradores de estresse aos alunos
e no aumento do estresse interno do aluno mediante a presença desses fatores. Tal efeito
sofre influência das variáveis de ambiente, por meio de uma dinâmica especı́fica.
O estresse é o valor numérico que representa o estresse atual do estudante. No
modelo proposto, o estresse de cada estudante é representado por um valor numérico,
diretamente influenciado pelos seguintes itens:
• Fatores internos.
• Fatores externos.
Os fatores internos são elementos que estão sempre presentes, próprios dos estudantes, trazidos de fora do ambiente escolar ou que este não seja diretamente responsável
pela origem de tais fatores; por exemplo, problemas familiares e problemas de autoestima.
O ambiente representa os fatores externos ao aluno que são capazes de alterar
seu estresse [Pena and Reis 1997]. Assim, os fatores externos exercem influência sobre o
aluno apenas quando o ambiente fornece os estı́mulos especı́ficos. Por exemplo, suponha
que as provas escolares sejam um fator gerador de estresse para um aluno, assim, este
sofrerá influência apenas caso esteja ocorrendo provas no momento. Por isso, diz-se que
são fatores controlados pelo ambiente. A dinâmica do ambiente é pré-definida e seus
elementos essenciais são: momento de aula e perfil dos professores.
A comunicação é uma conversa que ocorre entre os alunos. Ela é considerada
como fator externo e foi definida separadamente por apresentar uma dinâmica própria
baseada na transmissão de mensagens. Uma mensagem pode ser negativa, positiva ou
neutra. Se for negativa ela aumenta o estresse do aluno que recebeu a mensagem. Se
positiva, ela reduz o estresse do aluno receptor. A mensagem pode também ser direcionada para apenas um estudante ou à uma área que pode ser modificada, a depender do
momento da aula e do perfil do professor.
Cada aluno possui um perfil que influencia diretamente no conteúdo das mensagens que ele envia. Os perfis considerados neste estudo são: agressivo, neutro e amigável.
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Alunos agressivos têm tendência de enviar mensagens negativas; os amigáveis, positivas;
e os neutros, neutras.
O perfil do professor (rı́gido, neutro ou negligente) e o momento da aula influenciam na transmissão das mensagens. Ambos impactam diretamente no alcance de
transmissão das mensagens e consequentemente, na quantidade de mensagens transmitidas. Por exemplo, nos perı́odos de entrada, recreio e saı́da esse alcance é maior. Durante
as aulas, caso o professor seja negligente o alcance é maior; caso rı́gido, menor. O perfil
do professor também impacta na quantidade e qualidade das tarefas passadas; as tarefas
passadas por um professor mais rı́gido tem maior chance de serem consideradas adequadas, enquanto um professor negligente atribui menos tarefas com menor chance de serem
adequadas.
O Mapa de estresse é uma forma de vizualisar o ambiente da simulação em
um instante especı́fico. A simulação pode ser considerada como um mapa de estresse
dinâmico, no qual é possı́vel acompanhar as trocas dos nı́veis de estresse de cada aluno.
A Figura 1 representa um mapa de estresse.

Figura 1. Exemplo de mapa de estresse

A troca de cores de cada aluno representa visualmente na simulação o momento
em que ele assume um novo nı́vel de estresse.
A simulação representa o ambiente de uma sala de aula por um semestre, 100
dias, e é composta por 50 agentes: 40 alunos e 10 professores, sendo que todos os alunos
sempre estão presentes na sala e há no máximo um professor por aula. O dia escolar foi
considerado com 5 horas de duração, que são representadas por 300 ciclos da simulação,
ou seja, cada ciclo representa 1 minuto de aula. Os perı́odos do dia escolar foram divididos
da seguinte maneira:
•
•
•
•

Entrada - 10 min - 10 ciclos
Aula 1 - 50 min - 50 ciclos
Aula 2 - 50 min - 50 ciclos
Aula 3 - 50 min - 50 ciclos
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•
•
•
•

Recreio - 20 min - 20 ciclos
Aula 4 - 50 min - 50 ciclos
Aula 5 - 50 min - 50 ciclos
Saı́da - 20 min - 20 ciclos

Os fatores internos, externos e suas porcentagens usados neste trabalho, foram
obtidos a partir dos estudos de [Sripongwiwat et al. 2018] e [Marı́a et al. 2018]. Esses
estudos, juntos, consideraram um total de 54 fatores; entretanto, para o modelo proposto
foram escolhidos 19 fatores haja vista que eles apresentaram os mais altos graus de influência nas pesquisas. Quando houve separação por sexo das porcentagens, foi considerada a média aritmética. Entretanto, houve alguns fatores que mesmo apresentando
alta porcentagem foram descartados por serem irrelevantes no modelo, por exemplo o fator “salas de aula muito cheias”. Neste trabalho foi considerado uma sala média de 40
alunos, portanto não é possı́vel considerá-la como cheia ou vazia.
Cada estudante pode ter (valor 1) ou não (valor 0) sensibilidade a fatores internos, externos ou relativos a transmissão de mensagens de acordo com os valores percentuais apresentados nas Tabelas 1, 2 e 3, extraı́dos de [Sripongwiwat et al. 2018] e
[Marı́a et al. 2018]. A fim de tornar o modelo mais próximo da realidade, os fatores
internos e externos são resorteados, para cada estudante, semanalmente.
Tabela 1. Fatores internos

Fatores internos
Medo de não conseguir prosseguir nos estudos
Dificuldade de aprender a matéria
Alta expectativa própria
Estudar em prol da famı́lia
Alta expectativa de outros
Falta de reconhecimento de trabalho feito
Sentimento de incompetência
Pensamentos negativos de si mesmo
Incertezas sobre o esperado de mim
Falta de motivação para aprender
Dificuldades econômicas
Problemas familiares
Problemas com namorado(a)

Porcentagem (%)
65,18
44,18
34,63
31,57
27,49
24,98
21,34
21,20
20,09
13,43
11,86
9,54
4,93

Tabela 2. Fatores externos

Fatores externos
Provas
Muitas tarefas
Tarefas inadequadas
Comportamento inadequado de amigos
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Porcentagem (%)
49,00
48,64
30,25
22,79

Autor
Sripongwiwat
Sripongwiwat
Sripongwiwat
Sripongwiwat
Sripongwiwat
Sripongwiwat
Sripongwiwat
Sripongwiwat
Sripongwiwat
Sripongwiwat
Marı́a
Marı́a
Marı́a

Autor
Marı́a
Sripongwiwat
Sripongwiwat
Sripongwiwat
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Tabela 3. Fatores relativos a transmissão de mensagens

Fatores relativos a transmissão de mensagens
Interrupções durante a aula
Abuso fı́sico ou verbal

Porcentagem (%)
13,21
11,50

Autor
Sripongwiwat
Sripongwiwat

O número de mensagens recebidas por estudante foi limitada a duas por minuto.
Sendo que alunos mais próximos do emissor possuem maior probabilidade de receber
mensagens.
Durante o semestre as provas ocorrem durante duas semanas; a primeira nos dias
45-50 e a segunda do dia 95-100. Durante as provas não ocorre transmissão de mensagens
e nem atribuição de tarefas.
Por dia há dois professores, um para as três primeiras aulas e outro para as duas
últimas. Esses professores são fixos, ou seja, os dois professores da segunda-feira sempre
dão aula nas segundas-feiras, os da terça-feira nas terças-feiras e assim por diante até o
fim da semana.
A equação do estresse foi definida como:
estresse = estresse − (f atoresAnteriores − f atoresAtuais)/2

(1)

Assim, o valor numérico do estresse depende de seu próprio valor acrescido de
uma variação dos fatores entre os ciclos anterior e atual. Nesses fatores estão inclusos os
internos, que sempre estão ativos, externos, que são ativados caso o ambiente forneça o
estı́mulo ativador, e a comunicação que depende do aluno receber ou não as mensagens.
O cálculo dos fatores internos é a soma simples de cada um dos itens da Tabela 1.
O cálculo dos fatores externos é a soma simples dos itens da Tabela 2. Lembrando que
um fator externo só terá o valor 1 caso ele esteja presente no ambiente. A influência das
mensagens é calculada pela soma das mensagens recebidas. Mensagens positivas possuem o valor de -1 (pois reduzem o valor do estresse); neutras equivalem a 0 e negativas
representa 1. Essa soma é multiplicada por 2 caso “Abuso fı́sico ou verbal” seja um fator gerador de estresse para o aluno. Cada mensagem recebida é contabilizada como uma
interrupção, assim, caso esteja no momento de aula e o aluno se estresse por “Interrupções
durante a aula” esse valor é incluı́do.
Nesta versão do sistema, cada aluno possui 90% de chance de enviar uma mensagem. Os alunos amigáveis são representados na simulação por quadrados, os neutros por
cı́rculos e os agressivos por triângulos, ver Figura 1. O amigável possui uma probabilidade de 40% de mandar mensagens positivas e 60% de mandar mensagens neutras. Um
aluno agressivo possui 40% de mandar mensagens negativas e 60% de mandar mensagens
neutras. Um aluno neutro sempre envia uma mensagem neutra.
Os professores possuem influência em alguns parâmetros da simulação; seus valores são apresentados na Tabela 4.
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Tabela 4. Influência dos professores

Perfil

Fatores
Redução do alcance de transmissão das mensagens
Probabilidade de atribuir muitas tarefas
Probabilidade de atribuir tarefas inadequadas

Negligente

Neutro

Rı́gido

10%
30%
50%

30%
50%
30%

50%
70%
10%

Para todas as simulações realizadas neste trabalho foram considerados uma turma
com 13 alunos amigáveis, 13 agressivos, 14 neutros e 2 professores negligentes, 4 neutros
e 4 rı́gidos.
Para definição dos valores numéricos que delimitam os intervalos das classes de
estresse, foram realizadas 20 simulações de turmas com configurações aleatórias. O valor
médio para o estresse mı́nimo foi de -17.65 e o máximo de 27.825. Disto, definiu-se as
seguintes classificações:

Saudável (Verde) < -8.555
-8.555 ≤ Neutro (Azul) < 0.54
0.54 ≤ Estressado (Amarelo) < 9.635
9.635 ≤ Muito Estressado (Vermelho) < 18.73
18.73 ≤ Perigoso (Preto)

4. Experimentos e Resultados
Foram considerados cinco cenários acerca da disposição dos estudantes. Todos os estudantes iniciam a simulação com nı́vel de estresse zero (cor azul). Apesar do professor ser
representado por um triângulo vermelho, neste trabalho não foi considerado o seu nı́vel
de estresse.
No primeiro cenário, os estudantes com perfil agressivo foram agrupados na primeira fila à esquerda (ao lado da parede) e em seguida foram agrupados nas filas dois e
três os estudantes amigáveis e neutros, respectivamente. As filas quatro e cinco foram
preenchidas na mesma sequência (agressivos, amigáveis e neutros), ver Figura 2.
No segundo cenário, os estudantes com perfil agressivo foram agrupados na primeira fila à esquerda e na última fila à direita (ambas ao lado de paredes). Ao lado de
todos estudantes agressivos foram colocados estudantes com perfil amigável. As demais
posições foram preenchidas por estudantes neutros, conforme consta na Figura 3.

54

VII Escola Regional de Informática de Goiás, Goiânia - GO, 22 e 23 de Novembro de 2019.

Figura 2. Cenário 1

Figura 3. Cenário 2

No terceiro cenário, os estudantes foram intercalados em todas as filas na seguinte
ordem: agressivos, amigáveis e neutros, como pode-se notar na Figura 4.
No quarto cenário, os estudantes com perfil agressivo foram agrupados nas primeiras 3 fileiras, os estudantes neutros nas três últimas e as demais vagas foram completadas
pelos estudantes amigáveis; ver Figura 5.

Figura 4. Cenário 3

Figura 5. Cenário 4

No quinto cenário, os estudantes com perfil agressivo foram agrupados no centro
da sala de aula. Os amigáveis ficaram ao redor dos agressivos e, mais externamente,
ficaram os neutros. A Figura 6 representa a forma como os estudantes ficaram dispostos.
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Figura 6. Cenário 5

Para cada um dos cenários apresentados, foram executadas 20 simulações com o
objetivo de identificar o menor e o maior valor de estresse por turma, estresse médio da
turma e a média de estudantes por classe de estresse.
Na Figura 7, são apresentadas as médias de estudantes por classe de estresse nos
cinco cenários. A média foi obtida considerando o número de estudantes de cada classe
de estresse, durante os 30.000 ciclos de cada uma das 20 simulações.

Figura 7. Resultados: Média de estudantes por classes de estresse

Nos experimentos, para cada cenário, também foi calculada a média de estresse
considerando os 40 estudantes, os 30.000 ciclos e 20 simulações. Além disso, foram
registrados os valores mı́nimos e máximos de estresse encontrados em cada cenário. Essas
informações estão apresentadas no gráfico da Figura 8.
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Figura 8. Resultados: Estresse mı́nimo, médio e máximo atingidos pelos alunos

5. Discussão
Antes de discutir os resultados, deve-se ter em mente que para este trabalho poderiam ter
sido propostas diversas sortes de cenários. Além disso, deve-se ter consciência de que
não há na literatura, de acordo com os resultados de pesquisa dos autores, encontrados
em inglês e português, modelo que represente as questões abordadas neste trabalho.
Diante do caráter noviço deste estudo e da grande relevância de temas como
violência nas escolas, bullying, depressão, suicı́dio, dentre outros, deve-se considerar a
necessidade de estudos e pesquisas aprofundadas e amparadas por profissionais de psicologia, psiquiatria, pedagogia e afins. Esta carência na literatura dificulta a avaliação dos
resultados encontrados e a validação do modelo proposto. Apesar de todo embasamento
teórico oriundo de trabalhos cientı́ficos, há de se destacar a necessidade de evolução e
aperfeiçoamentos deste estudo (apresentados na Seção 6).
Apesar das dificuldades encontradas, pelos resultados deste trabalho, conseguese evidenciar a necessidade de entender melhor o perfil dos estudantes e de considerar
as relações sociais entre eles. Além disso, os resultados indicaram que a disposição dos
estudantes pode afetar os sentimentos do coletivo.
Devido a falta de modelos e trabalhos que fazem referência à relação de estresse
e dinâmica das interações e fatores pessoais, foi proposto um modelo para computar o
estresse e foi proposta uma classificação de 5 nı́veis de estresse relacionados a simulações
(apresentado na Seção 3). Assim, deve-se entender que as classes Saudável e Neutro
denotam bom estado emocional, Estressado representa um estado de preocupação, ao
passo que as classes Muito Estressado e Perigoso representam uma situação preocupante.
Analisando os resultados apresentados na Figura 7 da Seção 4, constata-se que os
cenários 2 e 4 apresentaram resultados parecidos, tanto do ponto de vista positivo (classes
Saudável e Neutro), quanto negativo (classes Muito Estressado e Perigoso), com uma
ligeira vantagem para o cenário 2. Ao se inverter a perspectiva, nota-se que entre os três
piores cenários, os mais semelhantes foram os de número 1 e 3, e o pior foi o de número
5.
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Ao se analisar a Figura 8, e comparar com a Figura 7, algumas questões são
reforçadas, por exemplo: (i) o maior nı́vel de estresse encontrado foi no cenário 5; (ii)
o menor estresse máximo foi encontrado no cenário 2, seguido pelo cenário 4; o maior
estresse mı́nimo foi encontrado no cenário 5; e os cenários 4 e 2 apresentaram os menores
estresses mı́nimos, respectivamente. Deve-se destacar que os dados das Figuras 7 e 8 não
possuem forte correlação, como pode-se notar pelos valores mı́nimos de estresse encontrados; todavia, eles apontam claramente para os dois melhores cenários (2 e 4), o pior
cenário (5) e os outros dois cenários ruins (3 e 1).

6. Conclusão
Este trabalho foi proposto para modelar o ambiente de uma sala de aula, suas principais interações e as influências delas no estresse dos alunos. Também foi considerada a
influência da disposição dos estudantes em sala no estresse deles.
Apesar da carência de estudos e pesquisas relacionados a este trabalho, destacamse (1) o potencial de Sistemas Multiagentes para modelar e simular interações sociais; e
(2) a facilidade e escalabilidade deste trabalho para contemplar outras questões ou mesmo
evoluir para modelos mais complexos.
Além das 120 simulações apresentadas neste trabalho (20 na Seção 3, para
definição das classes de estresse, e 100 na Seção 4), foram realizados também dezenas
de experimentos na fase de sintonia fina do modelo. Em todos, constatou-se que a forma
de arranjar os estudantes interfere no nı́vel estresse geral dos estudantes.
Este trabalho abre uma considerável gama de possibilidades de estudos e trabalhos
futuros, em que especialistas do domı́nio - pedagogos, professores, psicólogos, psiquiatras e profissionais afins - podem contribuir em diversos aspectos. Entre eles, pode-se
citar alguns, como: tamanho de turmas, duração de aulas, idade média dos estudantes,
qualidade do ensino e da aula, influência da turma no estresse do professor, temperatura,
alimentação dos estudantes (lanche), aulas práticas, atividades lúdicas, etc.
Neste trabalho, foi considerado influências individuais em estudantes. Outra
forma de se tratar esta questão futuramente, amparado por especialistas do domı́nio, seria pela consideração de comportamentos grupais emergentes em uma turma e as suas
influências.
Adicionalmente, a partir deste trabalho, também pode-se se desenvolver uma ferramenta para propor melhor arranjo em salas de aulas, considerando avaliações e questões
especı́ficas para um determinado grupo de estudantes e professores.
Por fim, embora não limitado a estas possibilidades, este trabalho também pode
ser usado para verificar o impacto de trabalhos de atenuação de estresse em aspectos
especı́ficos da turma ou de alguns indivı́duos.
A implementação do modelo proposto neste trabalho se encontra em: https:
//github.com/victor-alexandre/Implementation-Erigo.
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Abstract. The presence of duplicates is a perennial problem in databases. This
type of inconsistency violates integrity constraints and may compromise the results of data analysis activities. A graph-oriented DBMS can be used to perform
similarity graph queries and, thus, identify potential duplicates. This approach requires the execution of an ETL process for extracting data from relational
sources, transforming them into a similarity graph, and loading this graph into a
graph-oriented DBMS. This paper presents a performance comparison between
two ETL processes for this purpose. The first process performs the calculation
of similarities using the relational DBMS itself. The second process performs
the calculation of similarities using a specialized algorithm. The results show
that the use of the specialized algorithm outperforms the approach based on
technology purely relational by orders of magnitude.
Resumo. A presença de duplicatas é um problema perene em bancos de dados.
Esse tipo de inconsistência viola restrições de integridade e pode comprometer o resultado de atividades de análise de dados. Um SGBD orientado a grafos
pode ser usado para execução de consultas sobre um grafo de similaridade para
identificação de possı́veis duplicatas. Essa abordagem requer a execução de um
processo ETL para extração de dados de fontes relacionais, transformação deles em um grafo de similaridade, e carga deste grafo em um SGBD orientado
a grafos. Este trabalho apresenta uma comparação de desempenho entre dois
processos ETL para este fim. O primeiro processo realiza o cálculo de similaridades usando o próprio SBGD relacional. O segundo processo realiza o
cálculo de similaridades usando um algoritmo especializado. Os resultados obtidos mostram que uso do algoritmo especializado supera a abordagem baseada
em tecnologia puramente relacional em ordens de magnitude.

1. Introdução
Bancos de dados relacionais são popularmente usados para persistir dados produzidos
e usados por aplicações. Ao longo dos anos, a quantidade e o volume desses bancos de dados têm aumentado consideravelmente. Neste contexto, é comum a ausência
de critérios e padrões para ingestão de dados, causando o surgimento de várias inconsistências [Hernández and Stolfo 1998]. Uma inconsistência muito comum é a presença
das chamadas duplicatas, isto é, múltiplas representações para um mesmo objeto do
mundo real [Elmagarmid et al. 2007]. Duplicatas podem comprometer operações rotineiras de recuperação e análise de dados, fazendo com que o resultado dessas operações
seja também inconsistente.
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Um dos primeiros passos para enfrentar o problema exposto é a identificação dos
objetos de dados que representam possı́veis duplicatas. Para essa finalidade, o uso de
algoritmos de similaridade têm se mostrado muito útil [Chaudhuri et al. 2006]. Pode-se
assumir que objetos que possuem entre si um valor de similaridade superior a um limiar
pré-determinado sejam considerados como possı́veis duplicatas e selecionados para uma
análise posterior mais criteriosa.
Algumas propostas defendem que os dados duplicados sejam unificados
em uma única representação em uma operação chamada de fusão de dados
[Dong and Naumann 2009]. No entanto, essa abordagem pode conduzir à perda de
informação, pois unificar dados que sejam considerados como possı́veis duplicatas implica em eliminar cópias e preservar apenas uma representação. Com isso, caso um conjunto de dados seja equivocadamente classificado como duplicatas, será difı́cil reverter a
operação de fusão.
Uma alternativa para a abordagem acima é manter as possı́veis duplicatas no banco
de dados e modelar a relação de similaridade entre as mesmas através de um grafo de
similaridade [Vaz et al. 2019]. Neste contexto, vértices representam registros e arestas
representam a similaridade entre pares de registros. Novas informações podem ser incorporadas através da inserção de novos vértices e atualização do valor associado a arestas.
Sistemas gerenciadores de banco de dados orientados a grafos (SGBDGs) podem ser usados para gerenciamento e execução de consultas sobre o grafo de similaridade. Esse
gerenciamento permite que o analista de dados decida se é conveniente tratar os similares como duplicatas ou se é mais interessante explorar a similaridade existente entre as
possı́veis duplicatas para produzir análises mais flexı́veis.
O processo ETL é atividade crucial neste contexto para extração dos dados,
transformação dos mesmos em um grafo de similaridade e carga em um SGBD orientado a
grafos — ETL é um acrônimo do inglês Extract, Transform, Load. Este trabalho apresenta
uma comparação entre duas propostas para implementação de um processo ETL para
esse fim. A primeira proposta, chamada (SimDataMapper)[Ribeiro et al. 2016], utiliza a
própria infraestrutura do SGBD relacional onde os dados residem para realizar os cálculos
de similaridade; a segunda proposta, chamada MPJoin [Ribeiro and Härder 2011], é baseada em um algoritmo especializado, que é executado de maneira standalone, em área
de memória separada do SGBD. Ambas propostas realizam uma junção por similaridade
entre os objetos textuais, baseando-se no conceito de similaridade de conjuntos. Após o
processo de extração de similaridade, os dados e suas respectivas similaridades são carregados em um SGBD orientado a grafos para exploração de consultas posteriores. Nesse
trabalho, foi escolhido o SGBDG Neo4j 1 devido à sua popularidade.
O restante deste artigo está organizado como segue. Na Seção 2 são apresentados
os fundamentos teóricos que permeiam o trabalho. Na Seção 3 são discutidos os trabalhos relacionados. Os processos ETL comparados neste trabalho são apresentados na
Seção 4. Os experimentos realizados são descritos e os resultados analisados na Seção 5.
Finalmente, as conclusões são apresentadas na Seção 6.

1

https://neo4j.com/
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2. Fundamentação teórica
O termo similaridade é definido como ”Caracterı́stica, estado ou natureza do que é similar; semelhança”[Aurélio 2019], ou seja são objetos ou coisas que apresentam muitas
caracterı́sticas em comum. Neste trabalho, quando houver referência ao termo similaridade de string ou similaridade entre cadeias de caracteres, trata-se do quão semelhante
são duas strings distintas, isto é, a proporção de atributos comuns entre essas strings.
2.1. Funções de similaridade
Atualmente existem várias abordagens para calcular a similaridade textual. A distância
de edição e a similaridade de Jaccard são exemplos dessas abordagens. A distância de
edição é definida como o menor número de operações de edição (inserção, exclusão e
substituição) necessária para transformar uma string A em uma string B [Navarro 2001].
Outra abordagem muito utilizada para calcular a similaridade entre duas strings, é a similaridade com base na sobreposição de conjuntos derivados das strings sobre as quais
deseja-se calcular a similaridade. Os itens desses conjuntos são chamados de tokens. Este
trabalho terá foco em similaridade baseada em sobreposição de conjuntos. O cálculo
da sobreposição de conjuntos é computacionalmente menos oneroso que a distância de
edição e foi demonstrado em avaliações empı́ricas que as duas técnicas possuem eficácia
comparável [Cohen et al. 2003].
Funções de similaridade baseadas em conjuntos de tokens necessitam de uma
etapa de transformação das cadeias de caracteres. Uma técnica popular para mapear uma
string para um conjuntoa de tokens é baseada no conceito de q-grams. Dada uma string,
os q-grams correspondentes são substrings de comprimento q obtidos através do deslizamento de uma janela de comprimento q sobre essa string [Ukkonen 1992]. A ideia é que
dada uma string S, ao deslizar uma janela de tamanho q sobre essa string S, obtemos um
conjunto de substrings de tamanho q. No entanto, o deslizamento dessa janela nos primeiros e nos últimos caracteres vai gerar tokens de tamanho inferior a q, uma solução para
esse problema é adicionar como prefixo a ocorrência de q - 1 caracteres especiais não pertencentes à string S, e adicionar a mesma quantidade de caracteres especiais como sufixo
de S. Essa adição de prefixos e sufixos assegura que todo q-gram contenha q caracteres e
que todos caracteres estejam presentes em exatamente q q-grams.
Exemplo 1 Considere a string “Gabriel”. Para gerar um conjunto de q-gram de tamanho 3 (3-grams) a partir dessa string, a mesma é acrescida com 2 ocorrências de um
caractere especial (#) ,que não ocorra em qualquer string do banco de dados, no inicio e
no fim da mesma. Dessa forma tem-se a seguinte cadeia derivada (##Gabriel##). Agora,
ao deslizar-se uma janela de tamanho 3 sobre a string S tem-se como primeiro 3-gram os
caracteres ##G. Ao deslizar a janela sobre o resto da string, obtem-se o seguinte conjunto
de 3-grams: {#Ga, Gab, abr, bri, rie, iel, el#, l##}. Dessa forma obtem-se um conjunto
de tokens de tamanho q=3.
2.2. Esquema de Ponderação
Uma caracterı́stica importante ao se trabalhar com algoritmos de similaridade baseados
em sobreposição de conjuntos é a noção de importância dos tokens ou q-grams. A cada token pode-se associar um peso, resultando em conjuntos ponderados [Ribeiro et al. 2016].
No contexto deste trabalho, trata-se de atribuir pesos para os q-grams de forma que os tokens mais relevantes para determinar a similaridade entre strings recebam pesos maiores.
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Dessa forma, quando os tokens mais relevantes pertencerem à intersecção dos conjuntos,
a similaridade resultante é mais significativa.
Um esquema de ponderação bastante popular é o Inverse Document Frequency (IDF), usado originalmente no contexto de Recuperação de Informação
[Baeza-Yates and Ribeiro-Neto 2011]. A ideia é que os tokens que aparecem com menor
frequência em um corpus de palavras (ou documentos) são mais significativos e, portanto
têm mais importância na avaliação da similaridade. Nessa abordagem, quando se deseja
trabalhar com conjuntos não ponderados, basta atribuir o peso 1 para todos os tokens.
2.3. Similaridade Jaccard
A similaridade de Jaccard, por sua vez, faz uso da ideia de conjuntos. Dadas duas strings
A e B, os conjuntos de substring derivados de A e B são comparados em termos da
intersecção e união dos mesmos. Resumidamente, pode-se afirmar que a similaridade
de Jaccard é o quociente da intersecção pela união dos conjuntos derivados de A e B.
Definição 1 Seja A e B duas strings e denote-se por Qq (A) e Qq (B) os conjuntos de
q-grams derivados das mesmas. A similaridade Jaccard entre A e B é definida por
Jaccard (A, B) =

|Qq (A) ∪ Qq (B) |
|Qq (A) ∩ Qq (B) |

Exemplo 2 Considere as strings A = ”Gabriel” e B = ”Gabiel” (a segunda contém um
erro de digitação). Os conjuntos de 3-grams derivados dessas strings são:
Q3 (A)={#Ga, Gab, abr, bri, rie, iel, el#, l##} e
Q3 (B)={#Ga, Gab, abi, bie, iel, el#, l##}
Tem-se |Q3 (A) | = 8, |Q3 (B) | = 7 e |Qq (A) ∩ Qq (B) | = 5.
5
5
Jaccard (A, B) = 8+7−5
= 10
= 0.5.

Portanto,

2.4. Junção por Similaridade
Os algoritmos de similaridade de Jaccard sobre objetos do tipo texto são amplamente utilizados em seleção por similaridade, onde uma string de busca e um limite são passados
como parâmetros para o algoritmo, e toda string que apresenta similaridade igual ou superior ao limite informado é retornada como resultado da busca. A junção por similaridade
é outra aplicação muito comum para algoritmos de similaridade de objetos de texto. Essa
operação retorna pares de tuplas similares de duas tabelas de entrada.
Definição 2 Dadas duas tabelas T1 e T2 com atributos do tipo string T1.Ai e T2.Aj,
respectivamente, uma função de similaridade Sim e um limiar de corte lim. Uma junção
por similaride entre T1 e T2 retorna todos os pares de tuplas (t1, t2) pertencentes a T1 x
T2 tal que Sim(t1.Ai, t2.Aj) é maior ou igual lim.
2.5. Gerenciamento de Duplicatas usando SGBDGs
As técnicas de junção por similaridade possibilitam formar conjuntos de objetos que apresentam alta similaridade entre si. Outro uso de junções por similaridade é encontrar,
em tabelas distintas, valores que possivelmente representam um mesmo objeto de dados. Os pares no resultado de uma junção por similaridade podem ser interpretados como
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possı́veis duplicatas. Com base nessa interpretação pode ser desejável gerenciar estas
possı́veis duplicatas de modo que haja apenas uma representação desses dados, evitando
assim, ambiguidades e resultados inconsistentes em operações de análise de dados por
exemplo. No entanto não há garantia de que dados que apresentam alta similaridade entre
si correspondam de fato a um único objeto do mundo real. É perfeitamente possı́vel que
em uma base de dados exista mais de uma ocorrência do nome ”João da Silva” e que
de fato elas representam entidades distintas no mundo real. Dessa forma, a abordagem
de eliminar possı́veis duplicatas baseado apenas na similaridade apresentada entre os atributos textuais desses objetos não é prudente. Uma alternativa é gerenciar as duplicatas
usando um SGBDG.
O Neo4j é atualmente o mais popular SGBDG. Diferente outros SGBDs NoSQL,
o Neo4j implementa as propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade). Os dados são organizados em forma de grafo de propriedades. A composição
básica de um banco de dados no Neo4j são os nós (vértices) que representam as entidades
de dados, e as arestas que representam os relacionamentos entre os nós. Tanto os nós
como seus relacionamentos podem possuir propriedades que são compostas de nome e
valor. Além das propriedades, os nós e seus relacionamentos podem possuir rótulos que
determinam um tipo ou domı́nio. A cardinalidade de rótulos para um nó é de zero para
vários, ou seja, um nó pode possuir nenhum ou vários rótulos, ao passo que um relacionamento pode possuir no máximo um rótulo.
Usuários e programas de aplicação interagem com os dados através da linguagem
de consulta do Neo4j, o Cypher. Trata-se de uma linguagem fortemente baseada em
padrões, que são usados para corresponder às estruturas desejadas do grafo. Uma vez que
uma estrutura correspondente tenha sido encontrada ou criada, o Neo4j pode usá-la para
processamento adicional.

3. Trabalhos relacionados
Vários trabalhos relacionados à similaridade de strings têm sido publicados nos últimos
anos. Alguns desses trabalhos tem focado em algoritmos ad-hoc desenvolvidos em SQL
como forma de estender as funcionalidades de SGBDs relacionais, outros têm implementado os algoritmos de similaridade em linguagens de programação imperativa.
O SimDataMapper [Ribeiro et al. 2016] descreve um arcabouço que disponibiliza
um conjunto de funcionalidades relacionadas à junção e seleção por similaridade para
aplicações desenvolvidas no paradigma de orientação a objetos. O referido arcabouço
abstrai a complexidade necessária para gerenciar as estruturas criadas no lado do SGBD
que são usadas para suportar as operações de similaridade na infraestrutura de um banco
de dados relacional.
[Ribeiro and Härder 2011] propõem um algoritmo baseado em ı́ndice invertido
para junção de conjuntos por similaridade. Com foco na redução do custo computacional
durante geração de candidatos, eles apresentam o conceito de min-prefix o qual tem como
objetivo contribuir com redução do tempo de geração de candidatos. Min-prefix é uma
generalização do conceito de filtragem de prefixo proposto em [Chaudhuri et al. 2006].
[Gruenheid et al. 2014] apresentam um arcabouço para identificação de duplicatas
de maneira incremental. A solução proposta mantém um grafo de similaridade, que é atu-
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alizado quando o banco de dados é modificado. O gerenciamento do grafo de similaridade
usando um SGBDG não foi considerado.
[Vaz et al. 2019] faz uso de técnicas de junção por similaridade para identificação
de indı́cios de fraudes em processos licitatórios. Nessa abordagem a gerencia dos dados
duplicados não implica na unificação das duplicatas, mas no gerenciamento das mesmas
em um SGBDG. Ele faz uso da ideia de gerenciamento de duplicatas com auxı́lio de
um SGBD orientado a grafos. O uso de um SGBDG para identificação de fraudes em
processos licitatórios havia sido apresentado por Erven et al [van Erven 2015] em trabalho
anterior; entretanto operações de similaridade não foram consideradas.

4. Processos ETL
No contexto deste trabalho, junção por similaridade é a principal operação do processo
ETL, corresponde à etapa de transformação. Esta seção apresentará duas propostas de
processo ETL baseadas em diferentes implementações dessa operação. O resultado da
junção por similaridade em cada proposta é um conjunto de tuplas compostas de três (3)
campos, a saber: dois identificadores únicos de dois objetos e um valor que expressa a
similaridade entre eles. Para facilitar o processo de carga dos dados no Neo4j, os dados
de saı́da são persistidos em arquivo CSV.
4.1. ETL usando o SimDataMapper
O SimDataMapper é apresentado como um padrão arquitetural que faz uma ponte entre
aplicativos desenvolvidos no paradigma de orientação a objetos e sistemas de bancos de
dados relacionais [Ribeiro et al. 2016]. Basicamente ele faz um mapeamento de objetos
de memória para tabelas em bases de dados relacionais. O referido padrão funciona como
uma camada de software que isola em memória os objetos de domı́nio e o banco de dados
e lida com a transferência de dados entre eles. No entanto, diferentemente de outras
propostas que fornecem esse mapeamento objeto relacional, o SimDataMapper oferece o
suporte a operações de busca e junção por similaridade.
O SimDataMapper implementa operações de similaridade baseada em distância
de edição e em conjuntos de tokens, sendo que no último caso é possı́vel usar conjuntos
ponderados ou não ponderados. Em um processo de junção por similaridade, por exemplo, as etapas básicas para recuperação dos valores similares é converter as strings alvo do
calculo de similaridade em conjuntos de tokens, criar tabelas auxiliares para armazenar
os tokens resultantes e armazenar a frequência com que os tokens ocorrem no conjunto de
strings considerados como alvo da operação de similaridade. O SimDataMapper dispõe
de um método chamado EnableSim que recebe a especificação de um atributo do tipo
string T.A de uma tabela T e a partir desse atributo ele cria uma tabela de tokens e vários
ı́ndices, de acordo com o estágio selecionado usando o método SetStage. A Figura 1 ilustra a interação entre o SGBDR e o SimDataMapper, juntamente com o respectivo fluxo
de dados resultante dessa interação.
Após a criação das estruturas necessárias para habilitar os cálculos de similaridade, a operação de junção por similaridade pode ser invocada. Nesta etapa, um gerenciador de expressões SQL é usado para gerar as expressões SQL correspondentes e
enviá-las ao SGBDR. O resultado da junção por similaridade é escrito em um arquivo
de texto. O SimDataMapper realiza todo o processamento da operação de similaridade
usando o motor de execução de consultas do SGBDR.
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Figura 1. Fluxo de dados do SimDataMapper.

4.2. ETL usando o MPJoin
O MPJoin é um algoritmo especializado para junção por similaridade. Ele se distingue do
SimDataMapper principalmente por não fazer uso da infraestrutura do SGBDR relacional
para realizar as operações de similaridade. No MPJoin, todo o processo de junção por
similaridade é realizado na sua própria área de memória.
O MPJoin distribui o processo de junção por similaridade em três etapas. A primeira etapa, chamada XMLToText, consiste da extração dos dados textuais de uma base
indicada no arquivo de configuração usado pelo MPJoin. Na segunda etapa, chamada
CreateSSFile, as strings são mapeadas para conjuntos, opcionalmente ponderados, e a
coleção de conjuntos resultante é escrita em um arquivo binário. Por fim, na terceira
etapa, chamada SimJoin, a junção de similaridade é realizada; a saı́da é composta pelos
identificadores das strings e os respectivos valores de similaridade entre elas.
Na sua forma original, o MPJoin busca os dados em uma base XML, extraindo o
atributo que foi definido como alvo para o calculo de similaridade e armazenando esses
dados em um arquivo que será usado como entrada na etapa seguinte do processo. No entanto, para adaptá-lo à necessidades de junção por similaridade com dados armazenados
de uma base de dados relacional, foi desenvolvida uma alternativa ao xmlToText denominada relationalExtractor. O relationalExtractor, como o próprio
nome sugere, extrai os dados de uma base relacional e os disponibiliza para a Etapa 2 do
MPJoin. A Figura 2 ilustra o processo de junção por similaridade do MPJoin, mostrando
o fluxo de dados no decorrer do processo.
4.3. Carga dos Dados de Similaridade no Neo4j
Neste trabalho, o processo de carga de dados no Neo4j consiste em duas etapas. A primeira é garantir que a conjunto de dados, sobre a qual se deseja gerenciar as possı́veis
duplicatas, seja carregado no banco. Para essa tarefa, pode-se usar o LOAD CSV, um
utilitário do Neo4j para carga massiva de dados. Na segunda etapa fazemos a carga dos

67

VII Escola Regional de Informática de Goiás, Goiânia - GO, 22 e 23 de Novembro de 2019.

Figura 2. Fluxo de dados do MPJoin.

valores de similaridade associando cada nó a seus respectivos nós similares. Nesta etapa,
são usados os dados de similaridade obtidos com o uso do SimDataMapper ou MPJoin.
A Figura 3 ilustra o processo de carga de dados no Neo4j.
Na Etapa 2, para cada registro de entrada no LOAD CSV, o Neo4j realiza uma
busca para encontrar os objetos que correspondem aos identificadores lidos no arquivo
de entrada e então cria um relacionamento entre os objetos atribuindo um nome e um
atributo a este relacionamento. Os relacionamentos criados têm como propriedade o valor
da similaridade entre os objetos relacionados. Dessa forma, é possı́vel o desenvolvimento
de consultas que explorem o valor de similaridade entre objetos. Os scripts usados para
realizar a carga dos dados no Neo4j são apresentados abaixo.
Carga da base de dados de publicações:
USING PERIODIC COMMIT 100
load csv with headers from
”file:///F:/INICIACAO CIENTIFICA/importNeo4j/publicacoes.txt”as row
create(:Autortid:toInteger(row.tid), nome: row.nome, obra: row.obra)
Criando ı́ndice:
CREATE INDEX ON :Autor(tid);
Relacionando nós similares:
load csv with headers from
”file:///F:/INICIACAO CIENTIFICA/importNeo4j/saida.txt”as row
match(a1:Autortid:toInteger(row.Id 01))
match(a2:Autortid:toInteger(row.Id 02))
where a1.tid <> a2.tid
merge(a1)-[sim:SIMILARIDADE]-(a2)
ON CREATE SET sim.similaridade = tofloat(row.sim);
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Figura 3. Visão geral do processo de ETL.

4.4. Consultas por Similaridade no Neo4J
Para explorar a aresta de similaridade, foram especificadas algumas consultas simples,
mas que ilustram como o valor de similaridade entre objetos pode ser usado para gerenciar
duplicatas.
Consulta 1:
match(a1:Autor) -[sim:SIMILARIDADE]- (a2:Autor)
where sim.similaridade >= 0.8 return *
Consulta 2:
match(a1:Autor) -[sim:SIMILARIDADE]- (a2:Autor)
where sim.similaridade >= 0.8
and sim.similaridade < 1.0 return *
Consulta 3:
match(a1:Autor) -[sim:SIMILARIDADE]- (a2:Autor)
where sim.similaridade >= 0.7
and sim.similaridade < 1.0
and a1.obra = a2.obra
return * limit 30
A Consulta 1 retorna todos os nós que possuem relacionamento com a propriedade
[SIMILARIDADE] maior ou igual a 0.8.
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Figura 4. Grafo de similaridade para identificação de duplicatas.

Na Consulta 2 também é feita uma restrição da consulta com base no valor da
similaridade entre os nós, a diferença é que agora é usada uma condição a mais na similaridade, restringindo também a similaridade máxima, fazendo com que apenas os nós que
satisfaçam ambas condições sejam retornados.
A Consulta 3 busca todos os pares de autores cujos nomes tem similaridade maior
ou igual a 0.7. Mas diferente das Consultas 1 e 2, ela usa um segundo atributo para
reforçar a ideia de duplicidade. É possı́vel observar que a segunda verificação, realizada
no atributo Autor.obra, não faz uso de correspondência por similaridade. No entanto,
esse atributo também é do tipo texto e, portanto é passı́vel de ser registrado na base com
alguma inconsistência que pode gerar falsos negativos deixando de retornar possı́veis
duplicatas que estão representadas de formas distintas devido a um erro de digitação, por
exemplo.
A Consulta 3 é muito útil para ilustrar a importância de gerenciar as possı́veis
duplicatas em vez de simplesmente unificá-las. Isso foi percebido quando alimentado
o limiar de similaridade para um valor maior que 0.8. Essa configuração não retornou
resultados, ou seja, a consulta considerou que não há autores com nome muito semelhante
e que tenham publicado obras com o mesmo nome. No entanto, ao considerar limiares
de corte iguais ou inferiores a 0.8, observa-se que existem autores com semelhança de
nome de até 0.8 que publicaram obras com o mesmo nome. Essa observação aumenta a
confiança de que os registros desses autores são, de fato, duplicatas.
Usando o grafo de propriedades do Neo4j poderı́amos representar a semelhança
entre objetos com base na similaridade entre múltiplos atributos de texto dos objetos. Para
tal, seria suficiente adicionar mais propriedades na aresta de relacionamento, de modo a
representar a similaridade entre os demais atributos dos objetos relacionados, conforme
mostra a Figura 4.

5. Experimentos
Esta seção apresenta uma avaliação comparativa de desempenho entre os processos ETL
descritos na seção anterior.
5.1. Configuração dos Experimentos
Para a realização dos experimentos foram utilizadas as seguintes configurações de hardware e software:
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Figura 5. Tempos de execução sobre a base de publicações.

•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema Operacional: Linux Ubuntu 18.04.3 LTS.
Processador: Intel(R) Xeon(R) CPU E31240 @ 3.30GHz.
Arquitetura: x86 64.
Socket: 1.
Core per socket: 4.
Thread per core: 2.
SGBDR: Postgres 10 - configurações padrão.
Neo4j Community-3.5.4.

Os experimentos com os algoritmos de similaridade foram realizados com dois
conjuntos de dados distintos, um de pessoas fı́sicas e outro de publicações, com 100 mil
registros em cada. O primeiro é composto por um campo de identificação do tipo inteiro
e um campo de nome do tipo texto. O segundo conjunto de dados contém informações
sobre autores e suas respectivas publicações com a seguinte estrutura: (id: inteiro; nome:
texto; obra: texto)
Para possibilitar a comparação de desempenho entre o SimDataMapper e MPJoin
com diferentes volumes de dados, foram criadas tabelas com três quantidades diferentes de registros para cada dataset: 1000 (1k), 10000 (10k) e 100000 (100k) registros.
Para cada uma das configurações de volume de dados, o MPJoin e o SimDataMapper
foram executados 5 vezes cada. Dos cinco valores de tempo de execução coletados, foram descartados o maior e o menor valor. Os três valores intermediários restantes foram
usados para calculo da média de tempo de execução. Em ambos os sistemas de calculo
de similaridade foram usadas as implementações de junção por similaridade de Jaccard
não ponderada. Finalmente, foi definido um limite de duas horas para cada execução;
execuções que excederam este limite foram abortadas.
5.2. Resultados e Discussão
O MPJoin concluiu com sucesso para as três configurações de volume de dados nos
dois datasets usados, apresentando melhor desempenho que o SimDataMapper em todos cenários. O SimDataMapper apresentou resultados apenas para as configurações de
1000 e 10000 registros em ambos os conjuntos de dados, na configuração de 100k ficou
executando por mais de duas horas sem concluir o processamento. Os resultados obtidos
nos bancos de dados de publicações e pessoas fı́sicas são sumarizados nas Figuras 5 e 6,
respectivamente — o SimDataMapper encontra-se abreviado para SDM.
Executando sobre a base de dados de pessoa fı́sica com 1k registros, o MPJoin
demorou em média 0,041 segundos. Na configuração de 10k registros da tabela de pessoa fı́sica a duração média foi de 0,392. Por fim, na configuração de 100k registros da
tabela de pessoa fı́sica o tempo médio de execução foi de 15,886. Quando executado
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Figura 6. Tempos de execução sobre a base de pessoas fı́sicas.

sobre a base de publicações o MPJoin apresentou os seguintes resultados: 0,062 segundos na configuração de 1k registros, 1,609 segundos executando sobre 10k registros de
publicações e por fim 880,093 segundos operando junção por similaridade sobre 100k
registros de publicações.
O SimDataMapper, usando o conjunto de dados de publicações, apresentou performance inferior nas três configurações de volume de dados. Os resultados do SimDataMapper sobre a base de publicações ficou como descrito abaixo. Na primeira
configuração, com 1k registros, o tempo médio para concluir a operação foi de 1,567
segundos. Na segunda configuração, com 100k registros o tempo médio foi de 155,174
segundos. Na configuração de 100k, a operação de junção foi finalizada após duas horas
de execução sem concluir o processamento.
Ainda sobre o SimDataMapper, porém agora executando junções por similaridade
na base de dados de pessoas fı́sicas, obtivemos os seguintes resultados: Na configuração
de 1k registros o tempo médio para concluir a junção foi de 8,319 segundos. Na
configuração de 100k mil registros o tempo médio de execução foi 1765,795 segundos
e, por fim, com 100k registros da base de pessoa fı́sicas, o SimDataMapper ficou executando por 2 horas sem concluir o processamento até ser intencionalmente finalizado.
Observa-se que o SimDataMapper não finalizou o processamento dentro do limite estipulado sobre 100k registros. Além disso, o MPJoin supera o SimDataMapper
em duas ordens de magnitude em todos os demais cenários. O principal motivo para
esta notável diferença de desempenho é que o emprego do ı́ndice invertido feito por algoritmos especializados como o MPJoin permite um conjunto maior otimizações para
descartar pares de conjuntos sem a necessidade da realização do cálculo de similaridade.
Em particular, a técnica conhecida como min-prefix usada pelo MPJoin permite remover
dinamicamente conjuntos do ı́ndice invertido durante a execução do algoritmo. Como o
ı́ndice invertido é usado para identificar pares de conjuntos para comparações de similaridade, a remoção desses conjuntos resulta em uma redução substancial na quantidade
de comparações. Note que um conjunto é removido do ı́ndice apenas quando o mesmo,
garantidamente, não pode ser similar a nenhum outro conjunto ainda não processado;
portanto, a exatidão do MPJoin é preservada, isto é, nenhum resultado válido é perdido.
Também foi possı́vel observar que o SimDataMapper apresentou performance melhor quando executado sobre a base de publicações, sugerindo que as caracterı́sticas do
conjunto de dados tem influência sobre a performance do mesmo. Esse ganho de performance pode está relacionado ao fato de a base de publicações possuir menor número
de registros similares, gerando um número menor de candidatos para comparação. Por
sua vez, o MPJoin teve degradação da performance quando executou sobre a base de
publicações apresentando comportamento inverso ao SimDataMapper.
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Figura 7. Resultado da Consulta 2.

Finalmente, a Figura 7 ilustra o resultado da Consulta 2 apresentada na Seção 4.4
deste documento. Ela mostra o agrupamento de objetos cuja similaridade entre si é maior
ou igual a 0.8 e menor que 1.

6. Conclusão
Este artigo apresentou uma comparação entre processos ETL para gerenciamento de duplicatas baseado em SGBDGs. Foram comparadas duas abordagens que implementam
junções por similaridade sobre objetos do tipo texto, o SimDataMapper e o MPJoin. A
primeira abordagem realiza a junção por similaridade usando a infraestrutura do SGBD
relacional onde os dados residem, ao passo que a segunda é baseada em um algoritmo
especializado. Os resultados dos experimentos demonstraram que o emprego de um algoritmo especializado supera a abordagem mais genérica baseada em tecnologia puramente
relacional em ordens de magnitude.
Quanto ao gerenciamento de duplicatas usando SGBDG Neo4j, ressalta-se que o
uso do atributo de similaridade permite consultas mais flexı́veis, conferindo autonomia
para o analista de dados decidir se é relevante considerar determinados valores como
duplicatas ou apenas como semelhantes. O atributo de similaridade também permite um
refinamento nas consultas para determinar qual limiar de similaridade deve ser usado para
tratar similares como duplicatas.
Também pode-se perceber que a abordagem de gerencia de duplicatas baseada
em atributo de similaridade no relacionamento entre nós pode ser estendida para suportar
similaridade com base em multi-atributos. Ou seja, é possı́vel calcular a similaridade entre
outros atributos textuais de um objeto de dados e criar novos relacionamentos no Neo4j
para gerenciar essa semelhança. Essa abordagem no entanto não foi testada, ficando como
sugestão para trabalhos futuros.
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Abstract. This article presents a Serious Game, which aims to assist the development of the user’s spatial cognition, using Virtual Reality techniques with
sound responses. For this, a 3D virtual model of a real construction was created, navigable by means of a mobile device coupled to a Google Cardboard
(low cost Virtual Reality device) that can provide subsidies for the creation of a
mental map and consequently to help the navigation in the real environment.
Resumo. Este artigo apresenta um Serious Game, que visa auxiliar o desenvolvimento da cognição espacial do usuário, utilizando técnicas de Realidade
Virtual com respostas sonoras. Para tanto, foi elaborado um modelo virtual 3D
de uma construção real, navegável por meio de um dispositivo móvel acoplado
a um Google Cardboard (dispositivo de Realidade Virtual de baixo custo) que
pode fornecer subsı́dios para a criação de um mapa mental e consequentemente
auxiliar a navegação no ambiente real.

1. Introdução
A Realidade Virtual (RV) pode ser definida pelo uso de computadores e interfaces
com o usuário para criar o efeito de mundos tridimensionais que incluem objetos
interativos com uma forte sensação de presença tridimensional. De forma prática,
“são realidades diferentes, alternativas, criadas artificialmente, mas são percebidas pelos nossos sistemas sensórios da mesma forma que o mundo fı́sico à nossa volta”
[Tori and da Silva Hounsell 2018]. Tais técnicas possibilitam inúmeras aplicações nas
mais diversas áreas e ciências, pelo potencial em termos gráficos e de imersão, quando o
usuário é transportado totalmente para o mundo virtual, através de dispositivos multissensoriais [Kirner 2011].
Para que se desenvolva a cognição espacial, é necessário que se construam mapas
mentais, possibilitados pela experiência, a fim de se construı́rem as estruturas mentais necessárias para o aprendizado de longo prazo, como teoriza Jean Piaget [Piaget 1986]. Por
meio da experiência e com passos qualitativamente definidos, desenvolvem-se as habilidades ligadas à cognição espacial, tais como a representação do espaço, entendimento de
seu deslocamento por ele e análise das propriedades espaciais dos objetos e do espaço ao
seu redor (tamanho, forma, cor e suas alterações) [Olson and Bialystok 1983]. Proporcionar a experiência e garantir que a partir dela sejam fornecidos os requisitos básicos para
uma navegação pelo espaço e a geração de aprendizado são, portanto, os passos iniciais
que propiciam o desenvolvimento da habilidade cognitiva.
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A RV representou um grande salto para a computação gráfica. Sua popularização,
por meio de sistemas que possibilitam a utilização do smartphone do usuário e dispositivos não convencionais de baixo custo (como o Google Cardboard), fez com que muitas
ferramentas fossem desenvolvidas para as mais diversas áreas. A imersão possibilitada
pelo uso da RV, associada às necessidades de soluções para ampliar desenvolvimento de
habilidades cognitivas em pessoas que possuem deficiências ou déficits, faz com que surjam as mais diversas ferramentas.
O presente trabalho busca, por objetivo final, a construção de uma aplicação de
realidade virtual voltada para smartphones que trabalham com o sistema operacional Android, que possibilite, através da navegação pelo ambiente virtual 3D e de recursos sonoros adicionados ao cenário, o desenvolvimento da cognição espacial. A aplicação é
desenvolvida como um serious game, jogos que são utilizados com propósito de ensinoaprendizagem ou treinamento, indo além da dimensão de entretenimento [Aldrich 2005],
fazendo com que o processo de desenvolvimento das habilidades cognitivas relacionadas
à cognição espacial se dê de forma lúdica e atraente ao usuário, tornando a experiência
mais eficaz.
Disposto de forma sequencial e relacionado intimamente com a produção prática
da aplicação, o artigo está estruturado da seguinte forma: a seção 2 apresenta os trabalhos relacionados, a seção 3 apresenta o estudo teórico sobre realidade virtual, cognição
espacial e serious games. A seção 4 apresenta uma breve descrição do funcionamento da
aplicação; a seção 5, por sua vez, apresenta detalhes sobre o processo de implementação,
ferramentas utilizadas e nuances do processo. Por fim, a seção 6 apresenta as conclusões
e desafios acerca da aplicação.

2. Trabalhos Relacionados
Vários projetos têm sido realizados na área de Realidade Virtual, e muito tem sido construı́do no que é tangente à relação do usuário com o ambiente 3D no qual está inserido.
Alguns, ainda, exploram a cognição espacial propriamente dita, bem como a construção
de mapas mentais, que oferecem embasamento para aplicação que é desenvolvida neste
trabalho, o InfVR.
Em [Avelar et al. 2015] (Projeto 1), encontra-se construı́da uma pequena maquete
de câmpus universitário que inclui recursos e objetivos almejados por este projeto, tais
como a navegação por respostas sonoras. Uma questão importante é o afunilamento proposital do público-alvo: focado para cegos, o projeto é construı́do na Unreal Engine 4,
para dispositivos móveis.
A ferramenta desenvolvida por [Silva 2012] (Projeto 2) utiliza sistemas de
visualização e navegação para recriar o ambiente virtual de uma subestação de energia
elétrica. A aplicação é utlizada no treinamento para a manipulação real dos dispositivos da estação, evitando o perigo de se treinar em um ambiente real. Este projeto traz
inúmeras indicações quanto ao processo de modelagem, utilização do sofware 3D Studio
Max (Autodesk) para a criação do modelo, bem como no processo de construção da ideia
e nas etapas de desenvolvimento da navegabilidade.
No campo de tecnologias assistivas, também com um público-alvo focado nos deficientes visuais, encontramos o SACEC, Sistema de Auxı́lio da Cognição Espacial em
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Cegos [de Oliveira 2015] (Projeto 3). Este sistema utiliza uma abordagem de interação
natural em ambiente desktop, valendo-se dos recursos oferecidos pelo Microsoft Kinect
e a lógica da contagem de passos, para proporcionar a navegação de cegos pelo ambiente
virtual, visando a construção de um mapa mental. A interação ocorre por meio do reconhecimento de poses, que são interpretadas como ações de andar, girar ou tatear, e com
respostas sonoras.
Outros dois projetos que ofecerem base para esta pesquisa, ainda que um pouco
distantes do enfoque principal e dos objetivos deste trabalho, são o VirtualMat, um
ambiente virtual de apoio ao ensino de matemática para alunos com deficiência intelectual [de Oliveira Malaquias et al. 2012] (Projeto 4), e o sistema descrito no artigo
[Seabra and Santos 2005] (Projeto 5), intitulado “Utilização De Técnicas De Realidade
Virtual No Projeto De Uma Ferramenta 3d Para Desenvolvimento Da Habilidade De
Visualização Espacial”. O primeiro mostra a construção de um ambiente virtual lúdico de
aprendizagem de matemática para alunos com deficiência intelectual. O último trata-se
de um sistema desktop que utiliza um sistema de RV não-imersivo de alto custo (projeção
estereoscópica com lentes polarizadas), que leva o usuário a construir em um ambiente 3D
elementos básicos (retas, pontos e planos), contribuindo para a habilidade de visualização
espacial.
Em linhas gerais, se tem investido em sistemas desktop, dado seu potencial maior
de renderização em tempo real, dentre outras vantagens. Um ponto importante do InfVR
está na migração para o ambiente mobile, chegando, com isso, mais próximo ao usuário,
além de facilitar o uso e a adesão, valendo-se de um dispositivo já difundido, de custo
inferior (o Google Cardboard) e que proporciona uma experiência imersiva. Outra caracterı́stica é a preocupação que este trabalho apresenta em construir um modelo realista,
facilitando o processo de interação real-virtual e a associação com a realidade. A Tabela
1 ilustra as principais diferenças entre os projetos citados e o InfVR.

Tabela 1. Comparação entre os projetos relacionados e o InfVR.
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Algumas vantagens do InfVR em relação aos demais são o desenvolvimento de
uma aplicação voltada para dispositivos móveis, de custo inferior e destinado para todos
os públicos. O ambiente 3D foi construı́do de forma detalhada e com muita similaridade
com o ambiente real. Além disso, está apresentado na forma de um serious game, o que
traz todas as vantagens caracterı́sticas deste tipo de aplicação, sua eficácia e ludicidade.

3. Referencial Teórico
3.1. Realidade Virtual
Muitos conceitos foram elaborados para definir o termo “Realidade Virtual”. Com o
avanço da tecnologia nas últimas três décadas, os conceitos originais foram dando lugar
à especificidade que hoje é própria desta área. Hoje, uma definição que é amplamente
aceita e difundida parte de Jerald: “Realidade Virtual é definida como um ambiente digital
gerado computacionalmente que pode ser experienciado de forma interativa como se fosse
real” [Jerald 2015].
Considerando este contexto, podemos falar de uma experiência virtual que envolve os sentidos. Atualmente, é estimulada principalmente a visão através de ferramentas
como os “óculos de realidade virtual”, tecnicamente chamados de HMD - Head Mounted
Display, que projetam imagens de um ambiente e utilizam sensores, como giroscópios e
acelerômetros, bem como a estereoscopia, para gerar a sensação de imersão do usuário.
Para classificar os tipos de Realidade Virtual existentes, a depender das estruturas
pelas quais a experiência é proporcionada, Claudio Kirner propõe que:
Quando o usuário é transportado totalmente para o mundo virtual, através
de dispositivos multisensoriais como HMD e salas de multiprojeção, a realidade virtual é denominada “Imersiva”. Quando o usuário é transportado
parcialmente, percebendo o mundo virtual através de uma janela, como
a tela do monitor ou equivalente, a realidade virtual é denominada “Não
Imersiva” [Kirner 2011].
Na última década, com o surgimento de dispositivos de baixo custo, como o Google Cardboard, bem como a utilização dos smarthphones como meio para a exibição das
imagens, a produção de ferramentas e a popularização da área sofreu um surto de crescimento considerável [Buchinger et al. 2012], o que faz da realidade virtual um terreno
fértil para o desenvolvimento de aplicações para as mais diversas finalidades.
3.2. Cognição Espacial
O conceito de cognição está diretamente ligado ao processo de aprendizado que envolve a experiência. Experimentar é necessário para que se possa gerar um significado
e uma memória, as chamadas estruturas mentais. Conforme Newman, o processo cognitivo se dá por meio das interações do indivı́duo com o meio. Tais interações produzem, de forma espaçada e gradual, as estruturas mentais ligadas àquela experiência
[Newman and Newman 2007]. Para Jean Piaget, um dos grandes nomes da Pedagogia, o
desenvolvimento cognitivo ocorre em uma sequência de passos qualitativamente definidos, através da qual se constroem estruturas mentais mais complexas a cada passo. Ele
afirma que:
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A inteligência não aparece, de modo algum, num dado momento do desenvolvimento mental, como um mecanismo completamente montado e
radicalmente diferente dos que o precederam. Apresenta, pelo contrário
uma continuidade admirável com os processos adquiridos ou mesmo inatos respeitantes à associação habitual e ao reflexo, processos sobre os quais
ela se baseia, ao mesmo tempo que os utiliza. [Piaget 1986]
De forma mais especı́fica, a cognição espacial está relacionada aos mecanismos
mentais e cognitivos especializados para a realização de tarefas ligadas ao contexto espacial: representar o espaço, deslocar-se por ele e analisar propriedades espaciais de objetos
e lugares [Olson and Bialystok 1983]. O estudo desta habilidade cognitiva relaciona muitos campos da ciência, como a Psicologia, as Neurociências, a Geografia e a Biologia. O
grande desafio, segundo Freksa, é alinhar e integrar os conhecimentos da área, para que
possam caminhar juntos [Freksa et al. 2008].
Como resultado, gera-se a “percepção espacial”, que pode ser colocada como a
integração entre os estı́mulos sensoriais, a fim de promover a consciência do espaço no
qual o indivı́duo está inserido, bem como estabelecer noções de profundidade, solidez e
distância entre os objetos que o compõe. Dentro desta realidade, os mapas cognitivos,
definidos como um tipo de processamento mental ligado à representação do espaço, se
portam como auxı́lio para a tomada de decisões com respeito ao ambiente [Chen 2001],
sendo um ponto importante para que a navegação ocorra de forma eficiente e eficaz. Chen
coloca que:
A teoria da cognição espacial por mapas estuda como os seres humanos
prestam atenção e selecionam informações espaciais, como conhecem e
memorizam tais informações e como tomam decisões e guiam seu comportamento espacial usando-as, etc. Então, a teoria da cognição espacial
por mapas é um produto da combinação de cartografia e ciência cognitiva
[Chen 2001].
Fornecer, portanto, os estı́mulos que a cognição necessita para promover a criação
progressiva e sequencial de tal estrutura facilitaria, por fim, a experiência prática e real do
indivı́duo, que se localizaria melhor e conheceria melhor o ambiente no qual está inserido.
3.3. Serious Games
Um conceito que tem se destacado no ambiente da pesquisa e do ensino-aprendizagem é o
de serious games. Trata-se de uma categoria particular de jogos utilizados com propósito
de ensino-aprendizagem ou treinamento e não apenas de entretenimento, embora apresentem um viés de entretenimento inerente à realidade de um jogo [Aldrich 2005,
Fleury et al. 2014].
Essa categoria de jogos permite, principalmente, a simulação de situações práticas
do dia-a-dia [Zyda 2005] e, utilizando a abordagem da indústria de jogos, torna tais
simulações atraentes e lúdicas ao usuário, podendo, consequentemente, oferecer recursos
que favoreçam o aprendizado de conceitos e o desenvolvimento de habilidades diversas.
Com isso, o termo serious games passou a designar jogos que, ultrapassando o conceito
de entretenimento, criam um ambiente favorável ao treinamento e a outros tipos de experiências [e Silva et al. 2018]. Além disso,
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atualmente, a conexão dos serious games à Realidade Virtual e Aumentada
(RVA) encontra-se na proposta das aplicações e, principalmente, na forma
de exploração dos recursos computacionais. A utilização da visualização
estereoscópica e de dispositivos de interação intuitivos, a solução de problemas de processamento gráfico (rendering) e de modelagem, bem como
o uso de métodos de simulação fı́sica para comportamento de materiais, são exemplos de caracterı́sticas comuns aos serious games e à RVA
[dos Santos Machado et al. 2009].
Dessa forma, o uso do conceito de serious games na criação desta aplicação se justifica pelo propósito de unir o desenvolvimento de uma habilidade cognitiva (a cognição
espacial, por meio da criação de mapas mentais) ao entretenimento e imersão. Assim, um
jogo de tal gênero busca aliar estes dois pontos, e fazê-los convergir para uma experiência
eficaz.

4. Funcionamento da Aplicação: InfVR
Dada a problemática já exposta e discutida nas seções anteriores, a ferramenta desenvolvida pode ser descrita essencialmente como uma aplicação do gênero serious game,
voltada para smartphones com sistema operacional Android, que visa disponibilizar um
modelo virtual 3D das dependências do Instituto de Informática, da Universidade Federal de Goiás (UFG) - modelado tendo como referência fotos do prédio e sua planta-baixa,
navegável por meio de técnicas e dispositivos de realidade virtual, que possibilite o desenvolvimento da cognição espacial e a criação de um mapa mental do ambiente modelado,
por meio da criação de referências espaciais baseadas na repetição do trajeto e de um
sistema de navegação por respostas sonoras, inserido em pontos estratégicos do espaço.
Para tanto, foi construı́do um jogo que permite a navegação no ambiente virtual
modelado a partir de um ambiente real. Do ponto de vista do jogo em si, o objetivo é
levar o usuário a conhecer a estrutura fı́sica e alguns dos projetos e iniciativas do INFUFG: Primeiro, o jogador, após conectar o joystick via bluetooth, acessa o aplicativo em
seu smartphone. Um menu é carregado, no qual ele dispõe das opções de ver as regras e
objetivos do jogo, ativar ou desativar o sistema de navegação por áudio e, por fim, iniciar
o game.
Ao iniciar o jogo, o usuário/jogador deve encaixar seu smartphone no Google
Cardboard e iniciar a experiência. Trata-se de um HMD (Head Mounted Display) de
baixo custo, com uma armação construı́da em papelão e duas lentes acopladas, desenvolvido pela empresa Google. Este, atrelado ao smartphone do usuário, utiliza a tela do
smartphone como visor do óculos, proporcionando uma experiência de Realidade Virtual
[Cardoso and da Silva Santos 2015]. As ferramentas desenvolvidas pela Google utilizam
os sensores do smartphone, tais como acelerômetro e giroscópio para determinar a direção
para a qual o usuário está “olhando”. Dessa forma, a câmera estereoscópica virtual do
jogo sincroniza-se com estes sensores, gerando a ilusão de imersão. O joystick, conectado também ao smarthpone (via bluetooth) auxilia no processo de interação do usuário.
No jogo, o jogador encontra-se dentro das dependências do INF. Ele deve percorrer o ambiente, navegando por meio do joystick (ele deverá olhar para onde deseja
deslocar-se e pressionar qualquer tecla do controle), buscando encontrar os logotipos do
Instituto - espalhados pela maquete - visando acumular pontos. Para auxiliar no processo
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de navegação, ao atingir pontos especı́ficos sinalizados no “chão virtual”, áudios com a
descrição do ambiente (daquilo que se encontra à frente, à esqueda e à direita do jogador)
serão emitidos.
Ao encontrar cada objeto, o jogador ganha um ponto e visualiza um modelo de
folder com informações básicas sobre alguma iniciativa do Instituto. Para que aconteça
uma repetição mı́nima do percurso dentro da maquete (fator importante para a criação do
mapa mental), o sistema de pontos é disposto de tal forma que apenas uma logotipo a ser
coletada aparece por vez no cenário, ou seja, o segundo ponto estará visı́vel somente após
o primeiro ser coletado.
Com este viés de entretenimento, busca-se uma aceitação melhor por parte dos
usuários, em relação à aplicação e ao alcance das metas traçadas, bem como promover e
dar visibilidade a tudo o que é realizado no Instituto. A Figura 1 mostra o logotipo da
aplicação e um esquema ilustrando seu funcionamento, em linhas gerais.

Figura 1. Logotipo da aplicação e esquema ilustrando o funcionamento da
aplicação.

5. Implementação
5.1. Construção do Modelo
Para a construção do modelo 3D do Instituto, foram utilizadas duas fontes principais: mais
de duzentas fotografias dos espaços que compõe o prédio e as plantas baixas originais em
papel, que foram digitalizadas para basear o desenvolvimento do modelo, construı́do no
3D Studio Max.
Com as referências obtidas, iniciou-se o processo de modelagem, que se deu por
meio da adição de modificadores de malha às primitivas oferecidas pelo software. Em primeiro lugar, foram modelados os elementos básicos, como paredes, portas, janelas, piso
e teto, como ilustrado na Figura 2. A partir deste ponto, foram adicionados os detalhes
como escadas, rampas, corrimões, lâmpadas e bebedouros, extintores de incêncido, cortinas e placas, com intuito de deixar o ambiente virtual o mais próximo possı́vel do real
(Figura 3).
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Figura 2. Primeira etapa da modelagem: piso, paredes, portas e janelas.

Figura 3. Ambiente 3D detalhado, comparado à fotografia do mesmo ambiente
real.

Uma preocupação importante nesta etapa do processo foi a quantidade de
polı́gonos produzidos devido à alta complexidade do modelo. Para que fosse possı́vel
produzir a aplicação para render em tempo real nos dispositivos visados, foi necessário
remodelar muitos objetos para uma versão com menor quantidade de vértices e arestas,
bem como excluir alguns ambientes (interior dos laboratórios e banheiros, por exemplo),
facilitando o processamento e render dos componentes. Muitos detalhes foram abstraı́dos
para serem adicionados na etapa da texturização.
Por fim, o resultado da etapa de modelagem foi um ambiente realista e dentro do
que se espera de um modelo para aplicações móveis. Foi modelada a parte externa com
alguns blocos básicos (cubos), bem como foi realizada a adição de um terreno construı́do
a partir de um mapa de deslocamento produzido com base em imagens de satélite produzidas pelo Google Earth. Imagens do ambiente final podem ser vistas nas Figuras 4
e 5.

Figura 4. Vista externa do modelo 3D, comparada à fotografia do Instituto.
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Figura 5. Ambiente 3D do pátio do Instituto, comparado à fotografia do ambiente
real.

Depois de modelada, a maquete passou por um processo de texturização, realizado em conjunto com o software Adobe Photoshop CC 2015, para o desenvolvimento,
manipulação e edição dos mapas e texturas. Ainda no 3D Studio Max, foi feito o mapeamento completo do modelo, bem como a criação e configuração dos materiais, em
toda a complexidade que é inerente à esta etapa (simulação fı́sica de reflexões, refrações
e rugosidade, por exemplo), tendo em vista proporcionar uma experiência visualmente
agradável e realista.
Nesta etapa de texturização, muitas questões que envolvem otimização e desempenho foram finalmente resolvidas, a saber: a criação das cortinas foi feita por meio de
texturas (em um plano foi adicionado um mapa com transparência), bem como as aberturas no telhado do pátio e alguns detalhes de estruturas metálicas externas. A Figura 6
mostra capturas de tela de algumas etapas do processo.

Figura 6. Algumas etapas do processo de texturização.

Depois de texturizada e visualmente mais próxima da realidade, a maquete foi exportada para que fossem então iniciados os trabalhos de construção da aplicação propriamente dita, no ambiente da Unity Engine. Para tanto, o modelo foi exportado utilizando o
formato FBX, da Autodesk. Tal formato possibilita a exportação do mapeamento gerado,
bem como os materiais construı́dos, por meio da opção Embed Media.
Para que não houvessem problemas de compatibilidade entre os ambientes do 3D
Studio Max e da Unity, os modificadores utilizados nos componentes modelados foram
condensados e os objetos todos convertidos para Editable Poly. Portanto, os objetos nati-
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vos e especı́ficos do ambiente do software de modelagem foram todos igualados a malhas
simples, compatı́veis com a maioria dos softwares 3D, sem a necessidade de adaptação
ou grandes ajustes.
5.2. Construção da Aplicação
Para a construção da aplicação, foi utilizado o software Unity 3D. Algumas pequenas
alterações se fizeram necessárias, tais como reposicionamento de alguns componentes do
modelo (alguns corrimões) e a adaptação de algumas texturas e materiais, principalmente
de vidro e metal, bem como a imagem para criação das cortinas, dado que o 3D Studio
Max trabalha com mapas de opacidade (variação da imagem em tons de cinza para representar transparência), quando o Unity aceita imagens com transparência alpha, sem a
necessidade dos referidos mapas. A iluminação foi mantida como padrão, bem como o
céu azul de fundo. Tudo mais foi adaptado e o resultado pode ser conferido na Figura 7.

Figura 7. Modelo importado e adaptado ao Unity3D.

Com o modelo importado e devidamente ajustado, foi associado a todos os componentes um sistema de colisão denominado “Mesh Collider”, que permite que a própria
forma do objeto se torne uma superfı́cie que gere colisões, impedindo que o personagem
ultrapasse os objetos do cenário. Da mesma forma, todos os objetos foram declarados do
tipo “static”, para possibilitar a utilização de recursos de otimização posteriores.
A câmera do sistema é uma câmera estereoscópica padrão de realidade virtual
da API disponibilizada pela Google, “GVRMain.prefab”. Ela foi posicionada dentro
do cenário e possibilita ao usuário olhar ao redor, por meio do uso do giroscópio do
smartphone.
Para o sistema de navegação, optou-se por uma lógica que tem sido vastamente
utilizada em aplicações que incluem a interação do usuário com o ambiente 3D por meio
da navegação. Um objeto vazio denominado “Player” tem como “subordinado”, em sua
hierarquia, a câmera principal da cena. Com esta relação de pertença, o Player movimenta
também a câmera. A este objeto vazio é adicionado um script que, ao ser pressionada
qualquer tecla, caminha para a “frente”, ou seja, para onde a câmera (que está com o
sistema de RV) está orientada.
No sistema de movimentação da câmera, basta ao usuário “olhar” para onde deseja ir e pressionar uma tecla ou gatilho do joystick. Para os usuários do Google Card-
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board clássico, que possui um botão acoplado (um ı́mã posicionado estrategicamente),
podem inclusive navegar na ausência do controle externo, utilizando apenas este botão.
Para finalizar, foram adicionados os componentes “Rigid Body” e “Capsule Colider”, que
possibilitaram a utilização de gravidade no personagem e a modelagem das colisões, de
forma a posicionar corretamente a câmera na cena. Para adicionar um realismo maior à
experiência, uma sequência de áudio é disparada enquanto o personagem se move, o ruı́do
dos pés caminhando.
A partir de então, o corpo básico da aplicação está delineado. Ao total, foram
adicionados elementos de vegetação para compor a ambientação da maquete e foram utilizados dois sistemas de otimização: Static Batching, que propõe a pré-renderização conjunta de elementos estáticos e a técnica de Occlusion Culling, que oculta objetos que não
são visı́veis à camera, diminuindo drasticamente a quantidade de objetos renderizados,
melhorando exponencialmente o desempenho. A qualidade foi definida em “Very Low”,
dado o destino da aplicação, porém foram utilizados alguns recursos que mantivessem
um mı́nimo de qualidade, tais como a aplicação de um baixo nı́vel de anti-aliasing, que
suaviza as bordas dos objetos.
Para o sistema de navegação com o auxı́lio de áudio, foram escolhidos vinte e
dois pontos estratégicos para que as descrições (espaços importante situados à frente, à
esquerda e à direita do usuário) fossem inseridas. Primeiramente, as falas foram roterizadas em texto e transformadas em áudio por uma versão freeware do software Panopreter
Basic. Depois de tratados com o auxı́lio do Adobe Audition CC 2015, foram dispostos na
maquete por meio de caixas que recebem eventos do tipo colisão “trigger”. Assim que o
personagem colide com a caixa, o áudio é disparado. Quando o usuário deixa a região da
caixa, o áudio é interrompido. Para situar o jogador, foi criada uma arte especı́fica, sendo
esta colocada no chão para marcar os locais onde se encontram as instruções sonoras, bem
como para indicar a direção de navegação a que se referem.
No que tange à construção dos objetos coletáveis, foram modelados e importados
para a engine a logomarca do Instituto de Informática e uma espécie de banner para receber as imagens dos projetos. Paralelamente, foram levantados dez projetos e iniciativas
do INF/UFG e coletadas imagens e informações, que foram dispostas em texturas para
os banners. Com o objeto da logomarca foi colocado um colisor que detecta eventos do
tipo “trigger” (quando um objeto passa através de outro), de forma análoga ao sistema de
navegação por áudio. Assim, quando o personagem entra na área de trigger, a logomarca
desaparece, um sinal sonoro é disparado e a tela com o banner é mostrada.
Foram feitos os banners de nove projetos, um de apresentação do Instituto e um
de agradecimentos finais. Foi criada uma sequência nos projetos, para que o próximo
item seja mostrado somente após o anterior ser coletado. Eles foram dispostos estrategicamente na maquete de forma a permitir ao usuário explorá-la ao máximo, favorecendo a
criação do mapa mental. Para mostrar a quantidade de projetos coletados e a quantidade
restante, foi criado uma estrutura que atualiza a quantidade de projetos coletados a cada
frame.
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Figura 8. Objeto coletável e banner com projeto do Insituto.

Com a aplicação finalizada, foi criado um menu principal que precede a cena
da maquete. Foram ainda modificadas algumas configurações de qualidade, para que
houvesse um equilı́brio entre desempenho e qualidade de imagem, dado que ambos são
necessários para uma boa experiência do usuário. Com todos os parâmetros ajustados e
com todo o projeto organizado, foi feita a construção do arquivo instalável para o sistema
Android (arquivo com extensão “.apk”), dentro do próprio Unity.

Figura 9. Captura de tela que mostra o sistema em funcionamento em um
smartphone.
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6. Conclusão, Desafios e Trabalhos Futuros
O aplicativo InfVR, desenvolvido neste trabalho, fornece ao usuário subsı́dios para a
criação de um mapa mental do ambiente modelado, buscando promover o desenvolvimento da cognição espacial. Dessa forma, visa possibilitar uma experiência imersiva,
agradável e eficaz. Com um modelo realista, um sistema de navegabilidade que beira
o natural e a interatividade com o usuário por meio de um serious game, a aplicação
propõe conhecer as instalações e projetos do INF/UFG, sendo também uma ferramenta
de entretenimento e fonte de divulgação de suas atividades.
As ferramentas utilizadas (principalmente Unity3D Engine e Autodesk 3D Studio
Max) superaram as expectativas no que se refere a desempenho e qualidade dos resultados. Foi possı́vel construir um modelo fiel às referências (fotos e planta baixa), realista e
que fosse comportado pelo ambiente mobile. É importante destacar a facilidade em aplicar recursos de otimização e de adaptação para a realidade virtual no ambiente do Unity.
A experiência, de forma geral, foi satisfatória.
No entanto, muitas melhorias podem ser feitas a longo prazo. O Instituto de Informática possui hoje inúmeros projetos que podem ser adicionados paulatinamente ao
InfVR. O sistema pode ser dividido em “fases” ou etapas, conforme o quantitativo de
projetos cadastrados, aumentando o nı́vel de dificuldade a cada etapa. Pode-se também
construir um algoritmo de inteligência artificial que disponha os projetos de forma a possibilitar que o usuário usufrua melhor o espaço da maquete: o algoritmo coloca o próximo
projeto a ser descoberto em uma região da maquete que fora pouco explorada, por exemplo, ou utiliza a experiência do usuário para determinar onde o próximo projeto deve ser
colocado. Assim, a experiência seria, de certa forma, personalizada para cada usuário e
voltada para o seu desenvolvimento.
Outro trabalho a ser realizado é avaliar o desempenho do sistema e verificar se
os usuários serão capazes de, efetivamente, criar o mapa cognitivo e atingir os objetivos
propostos neste artigo. As demais mudanças citadas, tendo como base os resultados dos
testes e as consequentes melhorias, farão com que o sistema cresça, a ponto de se tornar um verdadeiro e completo jogo educacional, passı́vel de ser utilizado em ambientes
escolares.
Por fim, é importante ressaltar que o InfVR reúne o ferramental para que se auxilie
na solução de um problema real em um ambiente lúdico e descontraı́do, o que permite uma
maior adesão por parte do usuário e aumenta consideravelmente as chances de sucesso,
dada também a popularidade dos equipamentos utilizados e seu baixo custo. O sistema,
portanto, se coloca como uma alternativa acessı́vel, que pode, com seu potencial, ser um
auxı́lio e um entretenimento para uma experiência eficaz.
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Abstract. The growing demand from society for better public services and
oversight by control agencies has led to the need for a new public
management model, with the adoption of already widespread practices and
tools applied in private sector. The present work, based on the integration of
management tools, sought to detail a theoretical approach, with concerns
about its practical adoption, proposing a Transformation Management
Process of Information Technology Services with consequent improvement in
value delivery for public organizations.
Resumo. A crescente demanda da sociedade por melhores serviços e as
recomendações dos órgãos de controle gerou a necessidade de um novo
modelo de gestão pública, com a adoção de práticas e ferramentas já
amplamente difundidas e aplicadas na iniciativa privada. O presente trabalho,
fundamentado na integração de ferramentas de gestão, procurou detalhar
uma abordagem teórica, com preocupações com sua adoção prática,
propondo um Processo de Gerenciamento da Transformação dos Serviços de
Tecnologia da Informação com consequente melhoria na entrega de valor
para organizações públicas.

1. Introdução
De acordo com Felix [et al. 2011], o valor tangível de uma empresa privada é refletido
por seus controles financeiros e representado por seu balanço. Entretanto, para o setor
público, o valor de um órgão se reflete na forma como seus clientes (a sociedade) fazem
uso de seus serviços prestados.
Para atender às demandas das partes interessadas, surgiram diversos modelos,
processos, métodos e ferramentas para a sistematização e a melhoria de processos com
foco na entrega de valor. Neste trabalho serão apresentando vários deles, destacando o
enfoque de sua integração, além dos fatores críticos para sua adoção.
O mapa estratégico, por exemplo, é um modelo que permite a uma organização
identificar os principais gaps na sua estratégia e atuar desenvolvendo o conhecimento e
as habilidades de seus colaboradores, concomitantemente ao aprimoramento de
ferramentas e sistemas, permitindo visibilidade no desdobramento dos objetivos
organizacionais em ações estratégicas, priorizando-as de forma a agregar maior valor
para a organização e para os seus clientes [Kaplan e Norton 2000]. Já em relação à
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estratégia, o Balanced Scorecard (BSC) oferece a oportunidade de equilibrar as
dimensões orçamentárias e não orçamentárias habilitando o monitoramento.
Pestana e Valente [2009] destacam que o gerenciamento de projetos é adotado
por organizações de diferentes setores, inclusive o público, nas quais tem
.
O que reforça a importância desta prática no poder público, segundo os autores, seria a
exigência crescente dos cidadãos por melhores serviços públicos.
Já muitas organizações públicas têm feito significativos investimentos em
iniciativas de gerenciamento de processos (BPM – Business Process Management). Isso
decorre da constatação de que a prática do BPM é um instrumento poderoso de análise e
melhoria dos processos de uma operação. Paim [et al. 2009] relacionam a estratégia,
(materializada pelo BSC) e os processos (materializados pelo BPM), afirmando que a
estratégia está relacionada à definição de indicadores que se articulam e podem ter
impacto sobre os processos, numa relação direta de causa e efeito, enquanto os
processos são reforçados como instrumentos para implementar a estratégia.
Ao contexto, agrega-se que os órgãos públicos têm feito uso intensivo de
serviços de Tecnologia da Informação (TI), como suporte às suas atividades, buscando
gerar valor para a sociedade. Em virtude da proporção do uso de TI e com viés de
governança – muito em resposta aos órgãos de controle –, os órgãos públicos têm
experimentado iniciativas de implantação da Governança de TI (GovTI) e de melhorias
na gestão da TI. Com esse fundamento, Axelos [2019] destaca que a governança
corporativa avalia, dirige e monitora todas as atividades da organização, incluindo as de
Gerenciamento de Serviços de TI (Information Technology Service Management –
ITSM).
Fiscalizando a adoção destas ferramentas de gestão, o Tribunal de Contas da
União (TCU), por meio do Acórdão 588/2018 – TCU-Plenário, consolida resultados de
pesquisa realizada em 581 órgãos federais sobre a governança pública e gestão de TI,
contratações, pessoas e resultados. C
TCU
“b x
em praticamente todas as práticas sugeridas nos
v
”q
na prestação de bons serviços à sociedade. Em síntese, o relatório indica que a maioria
dos órgãos não possui capacidade razoável de entregar à sociedade o que deles se
espera, entre outros motivos, por carências no planejamento, execução e
monitoramento; com pouca atuação da alta administração na definição de diretrizes para
gestão de TI; e com deficiências na gestão de nível dos serviços prestados [Brasil 2018].
Com estes fundamentos, este trabalho apresenta uma abordagem teórica acerca
da transformação dos serviços de TI e da entrega de valor para a sociedade, com foco
em organizações públicas, por meio da integração de ferramentas de gestão, com
preocupações com sua adoção prática. Adicionalmente, evidencia a dinâmica de
relacionamentos entre essas ferramentas, propondo um processo para sua implantação,
que pode vir a trazer melhoria na entrega de valor para organizações públicas. O
trabalho está organizado da seguinte forma: Seção 2 – Referencial Teórico, Seção 3 –
Metodologia, Seção 4 – Proposta e Seção 5 – Conclusões e Trabalhos Futuros.
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2. Referencial Teórico
Vendruscolo [2011] consolida diversos autores ao conceituar que as ferramentas de
gestão são aquelas utilizadas pelos gestores, como apoio na elaboração e na definição da
estratégia e no desdobramento da estratégia em projetos e ações que alterem a realidade
e colaborem para a operação e a agregação de valor na organização.
Rigby [et al. 2009] asseguram que, ao longo das últimas décadas, as ferramentas
de gestão se tornaram comuns nas organizações, apoiando os executivos e as
organizações a alcançarem seus objetivos, quais sejam ampliar receitas, diminuir custos,
inovar, melhorar a qualidade ou planejar o futuro.
Daychoum [2018] lista ferramentas de apoio à gestão, pontuando que elas se
empregam às mais diversas áreas de conhecimento organizacional, distinguindo a
possibilidade de adaptações de seu uso, em busca da melhoria da gestão.
Dentre as muitas ferramentas de gestão existentes, este estudo centra-se no
Planejamento Estratégico (PE), por meio do BSC, na GovTI, no Gerenciamento de
Projetos, no ITSM e no BPM.
2.1. Planejamento Estratégico (PE)
O planejamento organizacional é fundamental como ferramenta de preparação, tomada
de decisão e controle do futuro, em um ambiente de incertezas e mudanças. Lobato
[2000] reforça o conceito q
q “
é
q
um meio sistemático para a tomada de decisões, visando garantir o sucesso da empresa,
b
”. Em linha, Mattos [1988]
q “
á
”.
[Kotler 2000] define PE como uma metodologia gerencial a qual permite que as
organizações estabeleçam a direção que deve ser seguida por seus integrantes,
objetivando um maior grau de interação com o ambiente.
Em resumo, o PE pode ser compreendido como um processo que permite avaliar
a organização sob vários ângulos, definindo seu rumo por meio de direcionamentos,
objetivos e metas, materializados em um Plano ou Mapa Estratégico, permitindo
monitorar a execução de suas ações, abrangendo a missão (para que serve a
organização), a visão (onde a organização pretende chegar), seus valores (crenças que
orientarão as atitudes para o alcance da visão), a estratégia e seus desdobramentos. Com
foco no setor público, segundo Marcelino [2002], a aplicação das técnicas de PE
possibilita “atender às solicitações da sociedade por maior eficácia e eficiência na
gestão organizacional”. Dentre as ferramentas para sua aplicação, destaca-se o BSC.
2.2. Balanced Scorecard (BSC)
Kaplan e Norton propuseram o BSC como uma abordagem que considera indicadores,
não apenas financeiros, decorrentes da estratégia. O diferencial do BSC é a capacidade
de comunicar a visão e a estratégia da organização por meio de indicadores de
desempenho balanceados, desdobrados dos objetivos estratégicos e das metas que
interagem em meio a uma estrutura lógica de causa e efeito [Kaplan e Norton 1997].
[Pedro 2004] distingue o BSC como uma ferramenta de gestão muito aplicada,
em especial por organizações que exercitam estilos de gestão alinhados à estratégia.
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Para Roy e Wetter [2001], trata-se de um método “
v h
q
q é
“
alcançar e comunicar uma visão compart h

b
b
é

b
”

h

”.

De acordo com os formuladores do BSC, apesar de o foco e a aplicação iniciais
estarem voltados para o setor privado, a oportunidade de a sistemática melhorar a
administração em organizações públicas também é significativa, pois, neste caso,
“oferece a base lógica para a existência dessas organizações e comunica interna e
externamente os resultados e os vetores de desempenho pelos quais a organização
á
á
b v
é
” [Kaplan e Norton 1997].
2.3. Governança de Tecnologia da Informação (GovTI)
Governança Corporativa de TI é o sistema pelo qual o uso atual e futuro da TI é dirigido
e controlado [ISO 2009]. Em Isaca [2012], é apontado que o objetivo da GovTI é criar
valor para a organização, com base nas necessidades das partes interessadas.
Fernandes e De Abreu [2014] defendem que, ao adotar a GovTI, as organizações
buscam o alinhamento de TI ao negócio, a própria continuidade e o alinhamento da TI
às normas e procedimentos regulatórios. Com isso, a abordagem é muito mais
abrangente, tendo sua dinâmica ilustrada pelo Ciclo da GovTI, conforme Figura 1.

Figura 1 - Ciclo da GovTI. Fonte: adaptado de Fernandes e De Abreu [2014].

A adoção de práticas de GovTI pode potencializar os negócios e resultados das
organizações, agregar valor, melhorar o processo de tomada de decisão, mitigar riscos e
melhorar os serviços prestados, além de melhorar o monitoramento e a avaliação dos
resultados de TI [Fernandes e De Abreu 2014; Mansur 2011; Weill 2004].
2.4. Gerenciamento de Projetos
Projeto é definido como um esforço temporário, o qual é empreendido para criar um
produto, serviço ou resultado único [Axelos 2017; PMI 2017]. É composto por uma
sequência de atividades conectadas, relacionadas ao atingimento de um objetivo, que
deve ser concluída em determinado tempo, dentro de um orçamento estabelecido e
atendendo a critérios específicos [Wysocki 2014; Zandhuis e Stellingwerf 2013].
De acordo com [PMI 2017], o gerenciamento do projeto é realizado por meio da
aplicação e da integração apropriadas de processos de gerenciamento de projetos,
agrupados logicamente em cinco Grupos de Processos: (1) iniciação, (2) planejamento,
(3) execução, (4) monitoramento e controle, e (5) encerramento.
Um projeto pode ser gerenciado em três cenários: autônomo, em um programa,
ou em um portfólio. Nesse contexto, programa é definido como um conjunto de
projetos, outros programas subsidiários e operações, gerenciados de modo coordenado,
visando o alcance de benefícios que não estariam disponíveis se eles fossem
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gerenciados individualmente; e portfólio é definido como um conjunto de projetos,
programas e outros portfólios subsidiários, além de operações [PMI 2017].
No gerenciamento organizacional de projetos, os componentes do portfólio são
agrupados para realizar estratégia organizacional; a efetiva governança do portfólio
habilita a alocação de recursos para os projetos ou programas, de acordo com os
critérios de prioridade, além do desempenho e dos benefícios esperados [PMI 2017].
Esses componentes são meios para o alcance de metas e objetivos organizacionais.
Com efeito, o gerenciamento de projetos é um ponto de inflexão nas
organizações, indutor e incremento da capacidade de geração de valor, atuando como
um vetor da inovação, conforme defendem Archibald e Archibald [2016]. Os autores
reconhecem que todas as inovações significativas são alcançadas por meio de projetos.
2.5. Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação (ITSM)
A abordagem de serviços é o principal meio pelo qual as organizações criam valor para
si e seus clientes; quando os serviços são habilitados por TI, há ganhos na criação,
expansão e melhoria de sua capacidade de ITSM [Axelos 2019].
O ITSM é uma sistematização para operações de TI, marcada por sua ênfase em
serviços, consumidores e em acordos de níveis de serviço, objetivando a alocação
adequada e integrada dos recursos disponíveis, de forma que a qualidade do todo seja
percebida, mitigando problemas na entrega e na operação dos serviços de TI.
O ITSM surgiu em resposta à crescente pressão das organizações, privadas ou
públicas, de operar em uma base mais econômica, além da crescente dependência de TI
em tempo real para apoiar operação crítica, do atendimento à regulamentação e gestão
para redução do nível de tolerância e de falhas na infraestrutura de TI [Tan et al. 2009].
No contexto do ITSM, encontra-se a Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia
da Informação (Information Technology Infrastructure Library – ITIL4), como um dos
modelos mais adotados por organizações que desejam aplicar essa abordagem. Em
defesa de sua adoção, Iden e Eikebrokk [2015] destacam que a implementação da ITIL4
pode levar a vários benefícios, tanto em nível estratégico quanto operacional.
O cerne da ITIL4 é a abordagem de Service Value System (SVS), que descreve
como todos os componentes e as atividades da organização devem trabalhar juntos e de
forma orientada, como um sistema, permitindo a entrega de valor. O SVS preconiza
que, para atingir seus objetivos de entrega de valor, as organizações precisam de direção
e controle, assegurados pelos princípios e práticas de governança [Axelos 2019].
Para garantir uma abordagem holística, a ITIL4 enumera quatro dimensões do
gerenciamento de serviços, a partir das quais cada componente do SVS deve ser
considerado. São elas: (1) Organização e Pessoal; (2) Informação e Tecnologia; (3)
Parceiros e Fornecedores; e (4) Fluxos de Valor e Processos.
O elemento central do SVS é a Cadeia de Valor do Serviço (CVS), um modelo
de operação que descreve as atividades necessárias para responder à demanda (criação
de produtos e serviços) e facilitar a realização do valor por meio da criação e
gerenciamento de produtos e serviços [Axelos 2019]. A Figura 2 apresenta a CVS.

93

VII Escola Regional de Informática de Goiás, Goiânia - GO, 22 e 23 de Novembro de 2019.

Figura 2 - The ITIL4 service value chain. Fonte: Axelos [2019].

Conforme Axelos [2019], as atividades da CVS têm os seguintes objetivos:
1. Plan (Planejar) – entendimento compartilhado da visão, status atual e direção de
melhoria para as quatro dimensões e todos os produtos e serviços da
organização;
2. Improve (Melhorar) – melhoria contínua de produtos, serviços e práticas em
todas as atividades da cadeia de valor e nas quatro dimensões do ITIL4;
3. Engage (Engajar) – entendimento das necessidades das partes interessadas,
transparência e envolvimento contínuo e boas relações com estas;
4. Design and Transition (Projeto e Transição) – produtos e serviços que atendam
continuamente às expectativas das partes interessadas quanto à qualidade, custos
e time to market;
5. Obtain/Build (Obter/Construir) – componentes de serviço estejam disponíveis
quando e onde forem necessários e atendendo às especificações;
6. Deliver and Support (Entregar e Suportar) – serviços sejam entregues e
suportados de acordo com as especificações e as expectativas.
Neste trabalho, a adoção do ITSM, focada na CVS, é o elemento central da
transformação coordenada dos serviços de TI, com seus efeitos sendo irradiados pela
organização, com a consequente melhoria na entrega de valor.
2.6. Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM)
Processo é definido como uma ordenação particular de atividades de trabalho, no tempo
e no espaço, com um início e um fim, que faz uso entradas e as transforma em
resultados ou saídas, claramente identificados [Davenport 1994].
Processo de negócio é “
v
executados por humanos ou máquinas para alcançar um o
” [CBOK
2013]. Corroborando, Turban [et al. 2010] afirmam que os processos de negócios são
compostos por um conjunto de atividades relacionadas, as quais produzem algo de
valor, seja para a organização, seus clientes ou acionistas.
O BPM é uma disciplina gerencial que integra estratégias e objetivos de uma
organização com expectativas e necessidades de clientes, por meio do foco em
processos de ponta a ponta [CBOK 2013]. Engloba estratégias, objetivos, cultura,
estruturas, papéis, políticas, métodos e tecnologias para analisar, desenhar, implementar,
gerenciar desempenho, transformar e estabelecer a governança de processos.
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A Figura 3 apresenta a sequência lógica pela qual os objetivos organizacionais
podem ser atingidos por meio de um gerenciamento centrado em processos de negócio.

Figura 3 - BPM e a conexão com objetivos estratégicos. Fonte: CBOK [2013].

O Ciclo de vida BPM é derivado do ciclo PDCA (Plan – Do – Check – Act) e
representa um conjunto de atividades permanentes e contínuas que uma organização que
adota BPM deve seguir. São elas: (1) planejamento; (2) análise; (3) desenho; (4)
implementação; (5) monitoramento e controle; e (6) refinamentos [CBOK 2013].
Gulledge e Sommer [2002] destacam que, com foco no setor público, o principal
benefício da adoção de BPM é a ampliação da eficácia e da eficiência, alcançadas
reestruturando a organização ao longo de processos interfuncionais, em uma visão ponta
a ponta. Corradini [et al. 2011] listam benefícios de BPM ao setor público, como a
implementação e implantação de soluções eficazes de TI, orientadas por processos.
2.7. Entrega de Valor para a Organização
O conceito da cadeia de valor identifica que uma organização realiza um conjunto de
atividades que visam criar, produzir, comercializar, entregar e dar suporte aos seus
produtos, como meios de conceber mais valor para seus clientes [Porter 1999].
“A
õ
x
v
” [Isaca
2012]. Nesse contexto, criar valor significa realizar benefícios com uma relação ótima
de custo, otimizando os riscos associados; sendo criar valor um objetivo de governança
e o benefício realizado podendo assumir muitas formas, inclusive de serviços públicos
melhores, quando praticados por entidades governamentais.
Na abordagem por projetos, conforme PMI [2017], o valor entregue corresponde
aos benefícios advindos do projeto. Nesse contexto, o benefício é realizado pela
organização por meio das entregas dos portfólios, programas e projetos; concluindo o
ciclo de geração de valor, as entregas dos projetos são repassadas para a operação da
organização, que se ocupa da geração de valor para as partes interessadas.
A ITIL4 foca a entrega de valor quando destaca, entre suas dimensões, a de
Fluxos de Valor e Processos, que se preocupa com o modo como as partes da
organização trabalham de maneira integrada e coordenada para permitir a criação de
valor por meio de produtos e serviços, eficiente e eficazmente; também adota como
princípio orientador o Concentre-se no Valor, que se relaciona com tudo que a
organização faz, a partir do que precisa mapear, direta ou indiretamente, o valor para as
partes interessadas [Axelos 2019].
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3. Metodologia
Esta pesquisa tem sua natureza classificada como Pesquisa Aplicada, pois objetiva gerar
conhecimento para aplicação prática, dirigido à solução de problemas específicos. A
forma de abordagem da pesquisa pode ser classificada como Qualitativa, baseada na
interpretação de fenômenos e na atribuição de significados.
Do ponto de vista técnico, a estruturação da análise proposta abrangerá as etapas
adaptadas do estudo do GARTNER intitulado Business Transformation and Process
Management Key Initiatives Overview [Cantara 2013], ilustrado pela Figura 4, que
fundamenta nossa abordagem de Transformação dos serviços de TI.

Figura 4 - Processo de Gerenciamento da Transformação. Fonte: adaptado de
Cantara [2013].

O detalhamento das atividades envolvidas no Processo de Gerenciamento da
Transformação – composto das etapas (1) estratégias e planos; (2) desenvolver a
governança; (3) gerenciar a mudança; (4) executar; e (5) medir e melhorar – é feito no
parágrafo introdutório de cada um, após a proposta a seguir, nas respectivas subseções.

4. Proposta
Nossa proposta é sintetizada na dinâmica de relacionamentos ilustrada pela Figura 5:

Figura 5 - Integração de ferramentas de gestão. Fonte: dos autores.
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O Planejamento Estratégico é o ponto de partida da jornada de integração das
ferramentas de gestão. A partir do estabelecimento da estratégia da organização, que irá
orientar a definição (ou revisão) de sua missão, visão e valores, será possível derivar,
com a aplicação do BSC, os objetivos de negócios organizados nas perspectivas Cliente,
Financeira, Processos Internos e Aprendizado e Crescimento.
Os objetivos de negócios serão os insumos para a definição de necessidades e
ações no Plano Diretor de TI (PDTI), para a definição e priorização de projetos que irão
compor o portfólio de projetos e para a definição dos serviços que integrarão o portfólio
de serviços de TI da organização.
A partir do gerenciamento de projetos, com sua característica integradora, será
possível, por meio de seus grupos de processos, ainda durante sua iniciação, identificar
corretamente as partes interessadas, envolvendo, quando necessário e pertinente, as
equipes de ITSM. Esse envolvimento permitirá que as atividades relacionadas à Cadeia
de Valor do Serviço sejam planejadas, executadas, monitoradas e encerradas, prevendo
a entrega e o suporte aos serviços de TI, que irão suportar os entregáveis do projeto.
O ITSM, por meio das atividades da Cadeia de Valor do Serviço, tem como
objetivo entregar e suportar os serviços do Portfólio de Serviços de TI, que irão habilitar
os objetivos de negócio e contribuir para a efetiva geração de valor. O planejamento
(planejar) pode fazer uso da iniciação de projetos e subsidiar o planejamento do BPM; a
melhoria contínua (melhorar) deve dialogar com monitoramento de projetos e com a
análise e os refinamentos do BPM, em cooperação com o engajar, que deve se orientar
pelas partes interessadas identificadas e guiar o trabalho de planejamento do BPM.
Projeto e transição se beneficiam diretamente do planejamento do projeto, além de
fornecer insumos para a análise, desenho e implementação do BPM. As atividades de
obter e construir têm relacionamento com a execução de projetos e com o
monitoramento e controle do BPM. Entrega e suporte, que recebe os entregáveis do
projeto, garante que os serviços atendam às especificações e às expectativas das partes
interessadas, com interação com os refinamentos do BPM, gerando valor.
A abordagem de BPM parte do planejamento, responsável por assegurar o
alinhamento do contexto do processo de negócio e do desenho de processos com os
objetivos estratégicos da organização, de forma a compreender como o processo de
negócio apoia a missão organizacional e como a saída do processo contribui, direta ou
indiretamente, para a proposição de valor. A análise
v
v
atender às metas pretendidas, sendo a base para o desenho de processos, que
q
á
as metas e estratégias organizacionais e satisfazer
ao cliente por meio
v “
”;
h
v se criar o plano de implementação, que irá nortear os esforços de transição do novo
processo de negócio para operação.
q
á
funcionais envolvidas n
v
h
,
amparadas pelos insumos advindos do monitoramento e controle, pode-se obter os
refinamentos do novo serviço em produção.
O bloco da Governança de TI permeia todo o processo, sendo representado pelas
etapas propostas pelo Ciclo de GovTI. Concretizando e garantindo a efetiva organização
do sistema de GovTI na organização, deve ser proposta uma Política de GovTI que,
TCU
v
“
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administração e que contemple, no mínimo, princípios, diretrizes, papéis e
responsabilidades necessários para desempenhar as funções de avaliar, dirigir e
TI” [Brasil 2015].
Além dessas relações diretas entre as ferramentas de gestão explicitadas, a
perspectiva de processos internos do BSC habilita um alinhamento estratégico mediante
a conexão entre os objetivos de desempenho da organização e os processos que os
suportam, a partir da abordagem de BPM.
Nas Subseções a seguir estão detalhados alguns aspectos e fatores críticos para o
sucesso da iniciativa, organizados sob a perspectiva das etapas do Processo de
Gerenciamento da Transformação, proposto por Gartner [Cantara 2013].
4.1. Estratégias e Planos
Envolve elaborar um plano para obter acordo sobre a visão para a iniciativa de
melhoria, em alinhamento com os objetivos de negócio, com foco na iniciativa e na
definição de recursos e orçamento, integrado à estratégia de TI e aos planos de negócios
[Holub 2015].
Conforme demonstrado, o PE é o ponto de partida da jornada de integração das
ferramentas de gestão. O Plano Estratégico de TI e o PDTI devem ser considerados.
Como forma de complementar a organização de estratégias e planos, metodologias
como de gerenciamento de portfólio, de projetos, de serviços e de processos devem
indicar as formas de priorizar e alocar os recursos e orçamentos necessários.
Holub [2015] lista alguns fatores determinantes para o sucesso da iniciativa: (1)
desenvolva uma estratégia associada ao ganho de maturidade organizacional,
estabelecendo indicadores críticos para medir a maturidade dos processos e um roteiro
sistemático de melhoria; (2) determine arquitetura, tecnologia e ferramentas adequadas,
que permitam e habilitem melhores resultados dos processos e eficiência, mantendo
domínio do processo de implementação; (3) planeje mudanças no quadro de pessoal,
para desenvolver competências, funções e responsabilidades que irão apoiar a iniciativa;
e (4) estabeleça métricas para medir a eficiência e a qualidade do processo, além de
demonstrar valor para o negócio.
4.2. Desenvolver a Governança
Envolve estabelecer um processo de governança e as políticas de decisão relacionadas
aos serviços de TI e seu alinhamento com os projetos e objetivos estratégicos,
identificando e envolvendo as partes interessadas e implementando mecanismos de
feedback [Holub 2015].
De acordo com o TCU, convém que as organizações públicas definam um
Sistema de GovTI, formalmente instituído, composto pelos viabilizadores necessários
para avaliar, dirigir e monitorar a gestão e o uso da TI, proporcionando o
aprimoramento contínuo e gradual da GovTI [Brasil 2015].
Nesta etapa, devem ser estabelecidos (ou reconhecidos) os processos de
governança e as políticas de decisão relacionadas aos serviços de TI e seu alinhamento
com os projetos e objetivos estratégicos, de forma a influenciar as partes interessadas
quanto às decisões e aos impactos das iniciativas, tanto para facilitar sua comunicação.
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Dentre os habilitadores definidos por Isaca [2012], alguns se destacam por serem
considerados recursos da organização, devendo ser governados e gerenciados:
informação; serviços, infraestrutura e aplicativos; pessoas, habilidades e competências.
Nestas ações, alguns fatores críticos de sucesso devem ser observados: (1) forte
patrocínio institucional; (2) liderança executiva; (3) engajamento; (4) desenvolvimento
de competências; e (5) implementação de mecanismos de feedback [Holub 2015].
4.3. Gerenciar a Mudança
Envolve estabelecer um sistema para comunicar por meio de múltiplos canais e com
efetividade, avaliando o progresso e impulsionando o compromisso das partes
interessadas com a mudança [Holub 2015].
é
v q usa um conjunto de técnicas
para auxiliar a organização e os colaboradores na transição de um estado atual para um
estado futuro, provendo condições para obtenção de capacidades e conhecimentos
necessários, focando em objetivos certos, preparando a organização para a mudança e
motivando seus colaboradores a alcançar resultados sustentáveis [CBOK 2013].
As barreiras humanas, comportamentais e culturais devem ser superadas para
que haja um interesse comum em adotar a mudança, infundir a vontade de adotar a
mudança e garantir a capacidade de adotar a mudança [Isaca 2012]. Atividades de
engajamento devem ser adotadas, garantindo o envolvimento contínuo e as boas
relações com todas as partes interessadas, reduzindo eventuais resistências à mudança
[Axelos 2019].
É o trabalho mais denso de gestão diária. Deve ser estabelecido um sistema de
comunicação com as principais partes interessadas, por meio de múltiplos canais e com
efetividade. Cada projeto deve ter seu plano de comunicação. Cada plano de
comunicação deve contemplar, dentre outros, os principais marcos do gerenciamento
dos serviços de TI, com preocupação de avaliar e comunicar o progresso,
impulsionando o compromisso e o engajamento das partes interessadas.
Além disso, deve ser implementada uma base central de informações acerca dos
serviços disponíveis, que permita acompanhar os indicadores, as métricas, os processos
e toda a contribuição destes para os objetivos de negócio da organização.
Investir em gerenciamento de mudança, com foco no papel das pessoas na
transformação, aumenta a probabilidade de sucesso, acelera a adoção e reduz perdas de
produtividade. O alinhamento e a transparência com os participantes produzirão o
engajamento para a transformação de processos bem-sucedida [CBOK 2013].
4.4. Executar
Envolve executar suas iniciativas de transformação em alinhamento aos objetivos de
negócios [Holub 2015]. Nesta etapa deve-se executar o planejamento de adoção
integrada das ferramentas de gestão aqui descritas, adequadas ao contexto de cada
organização.
As métricas financeiras e os custos estimados listados durante o planejamento
devem ser executados; deve-se observar e divulgar o incremento da maturidade
organizacional, frente ao planejamento, evidenciando melhorias; as mudanças no
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quadro de pessoal devem ser operadas, de forma a desenvolver competências, funções e
responsabilidades na condução da iniciativa.
De forma adicional, e para concretizar a adoção da iniciativa, cada um dos
projetos derivados do planejamento estratégico, que integrem o portfólio de projetos da
organização, também deve ser executado, de forma alinhada à iniciativa.
4.5. Medir e Melhorar
Envolve medir o impacto sobre os resultados, utilizando indicadores para ajustar
processos e aprimorar continuamente [Holub 2015].
Para medir e melhorar os processos e os serviços, devemos focar no
gerenciamento de desempenho dos processos. O gerenciamento de desempenho de
processos assume um papel-chave no alinhamento de objetivos organizacionais com a
voz do cliente por meio de processos [CBOK 2013]. Deve-se buscar garantir a melhoria
contínua de produtos, serviços e práticas em todas as atividades da cadeia de valor dos
serviços e nas quatro dimensões do gerenciamento de serviços [Axelos 2019]. A
melhoria, para ser sustentável, deve obter o compromisso das partes interessadas e, se
necessário, investir em processos para administrar, monitorar e executar [Isaca 2012].
De forma prática, nesta etapa, as métricas financeiras e os custos estimados na
etapa de planejamento devem ser monitorados. Da mesma forma, as métricas
estabelecidas para medir a eficiência e a qualidade do processo e do serviço, também,
devem ser monitoradas, buscando demonstrar valor para o negócio.

5. Conclusões e Trabalhos Futuros
O presente trabalho procurou detalhar uma abordagem teórica sobre a transformação
dos serviços de TI e a entrega de valor para as organizações públicas, com preocupações
com a adoção prática do uso de ferramentas de gestão de forma integrada.
Para tanto, os referenciais teóricos sobre ferramentas de gestão, planejamento
estratégico, BSC, GovTI, gerenciamento de projetos, ITSM e BPM foram apresentados,
com a preocupação de evidenciar a contribuição que a adoção prática de cada um desses
conceitos pode trazer na entrega de valor para a organização (e para a sociedade).
A metodologia proposta organizou a abordagem em cinco etapas: (1) estratégias
e planos; (2) desenvolver a governança; (3) gerenciar a mudança; (4) executar; e (5)
medir e melhorar. Para cada uma dessas etapas foram destacados fatores críticos de
sucesso, derivados da literatura técnica ou da experiência profissional dos autores.
Considera-se evidenciado pela dinâmica dos relacionamentos, detalhada na
proposta, que a abordagem conjunta das ferramentas de gestão apresentadas traz ganhos
organizacionais, que são habilitadores da transformação dos serviços de TI e da entrega
de valor para a organização – ganhos estes que não seriam obtidos se as ferramentas
fossem adotadas isoladamente. Sua adoção também supre lacuna apontada pelo TCU.
Como trabalho futuro será proposta a adoção deste modelo em uma instituição
pública, para análise de sua aderência e coleta de dados para validação da melhoria na
entrega de valor a sociedade.
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Abstract. Despite the vast knowledge about microcephaly in children and newborns, little is known about its consequences in adults. Microcephaly is defined
as a congenital malformation characterized by inadequate brain development
and a smaller than normal head circumference. The present study aims to look
for associations between microcephaly in adults and sociodemographic, clinical, family history, and other diseases. A database of 2,300 cases collected by
the bank of brains of the USP Medical School was used in this study. Results
using association rules showed relationships involving microcephaly, age, dementia and hypertension. This work aims to contribute to increase knowledge
of microcephaly in adults and assist specialists and researchers in the field.
Resumo. Apesar do vasto conhecimento sobre a microcefalia em crianças e
recém-nascidos, é pouco ainda o que se sabe a respeito das suas consequências
em adultos. A microcefalia é definida como uma malformação congênita caracterizada pelo desenvolvimento do cérebro de maneira inadequada, apresentando o perı́metro cefálico menor que o normal. O presente estudo tem como
objetivo buscar associações entre a microcefalia em adultos e fatores sociodemográficos, clı́nicos, histórico familiar, e outras doenças. Uma base de dados
com 2.300 casos coletados pelo Banco de Cérebros da Faculdade de Medicina
da USP foi utilizada neste estudo. Resultados usando regras de associação mostraram relações envolvendo a microcefalia, idade, demência e hipertensão. Este
trabalho visa a contribuir para o aumento do conhecimento da microcefalia em
adultos e auxiliar especialistas e pesquisadores na área.

1. Introdução
A microcefalia é uma malformação congênita que tem acometido diversos recémnascidos no Brasil e é caracterizada pelo desenvolvimento do cérebro de maneira não
adequada, onde se apresenta perı́metro cefálico menor que o normal. O perı́metro
cefálico é um parâmetro antropométrico altamente correlacionado com o tamanho cerebral [Weaver and Christian 1980]. O crescimento cerebral, diferentemente de outras
partes do corpo, tem aumento rápido durante o primeiro ano de vida, completando 83,6%
de seu desenvolvimento [Graham 1967]. Embora não seja comum a medição do perı́metro
cefálico após o primeiro ano de vida, sabe-se que ele aumenta suavemente até os dezoito
anos [Eichorn and Bayley 1962, Nelhaus 1968]. Após o terceiro ano, apesar de lento, o
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crescimento reflete 25% do volume cerebral [Roche and Mukherjee 1986]. A fim de facilitar o rastreio, um dos critérios para diagnóstico de microcefalia em recém-nascidos já
definido pela Organização Mundial de Saúde é de um perı́metro cefálico igual ou inferior
a 32 centı́metros.
As manifestações de microcefalia podem ser leves ou graves, dependendo do grau
de comprometimento no desenvolvimento do cérebro. Entre suas causas estão problemas
genéticos e fatores externos, por exemplo, exposição do feto à radiação, uso de drogas,
consumo de álcool, desnutrição intrauterina e doenças como rubéola [Rowland 2002].
Em casos leves, a criança com microcefalia pode desenvolver-se normalmente, mas na
maioria dos casos há um comprometimento no desenvolvimento do cérebro, trazendo
complicações neurológicas, como retardos mentais graves e em situações extremas até
mesmo o óbito.
Os estudos a respeito de microcefalia em sua maioria são direcionados a recémnascidos, já que é a fase em que a maior parte dos casos de microcefalia é identificada.
Porém, é importante que a patologia em adultos também seja estudada, já que o comportamento da doença na fase adulta pode apresentar diferenças se comparada a idades menores. No trabalho de Mantovani e Nunes [Mantovani and Nunes 2017] foi realizado um estudo para a definição de um padrão brasileiro para a microcefalia em adultos. Além disso,
os autores utilizaram métodos estatı́sticos para investigar a possı́vel relação da doença
com a depressão. Os estudos da microcefalia em adultos ainda são incipientes e são necessárias mais informações sobre os parâmetros brasileiros, sua prevalência e fatores que
possam estar relacionados, possibilitando a contribuição com a área médica e o auxı́lio
em pesquisas. Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo buscar associações entre a microcefalia e fatores clı́nicos em adultos. Para isto, foi usada uma abordagem não
supervisionada de mineração de dados baseada em regras de associação que, até onde é de
nosso conhecimento, ainda não havia sido reportada na literatura para este problema. O
algoritmo Apriori [Agrawal et al. 1993] foi escolhido para gerar as regras de associação,
que são de fácil interpretação para a análise de profissionais especialistas na área.
O restante do artigo é estruturado como a seguir. Na seção 2 é apresentado o
método de produção de regras de associação e o algoritmo Apriori. Na seção 3 é apresentada a base de dados utilizada neste trabalho e o pré-processamento feito nos dados
antes da aplicação do algoritmo. Na seção 4 são apresentados os resultados obtidos com
as regras de associação mais relevantes selecionadas. Na seção 5 é apresentada uma discussão sobre as associações encontradas. Por fim, na seção 6 são apresentadas algumas
conclusões e trabalhos futuros.

2. Regras de Associação
A produção de regras de associação é um método de Mineração de Dados com abordagem
não supervisionada, isto é, quando não há uma variável dependente a ser prevista, cujo
objetivo é encontrar relacionamentos ou padrões frequentes entre conjuntos de exemplos.
Formalmente, considerando I = {i1 , ..., in } um conjunto de n atributos categóricos chamados de itens e T = {t1 , ..., tm } o conjunto de m transações definido
como a base de dados, cada transação em T tem um identificador único e contém um
subconjunto de itens de I. Uma regra de associação possui o formato A → B com o
significado lógico de se A então B, onde A e B são conjuntos disjuntos não vazios, A é
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dito antecedente da regra e B consequente, e ambos A e B estão contidos em I.
Para a geração de regras de associação, duas medidas são utilizadas: suporte e
confiança. O suporte (Equação 1) de uma regra A → B é definido como a porcentagem
das transações que possuem os itens de A e B em relação à quantidade total de transações
na base de dados, e a confiança (Equação 2) de uma regra de associação A → B é definida
como a probabilidade B ocorrer dado que A ocorreu.
Suporte(A → B) =

Ocorrências de A juntamente de B
T otal de transações na base de dados

(1)

Ocorrências de A juntamente de B
Ocorrências de A

(2)

Conf iança(A → B) =

Logo, são estabelecidos valores mı́nimos de suporte e confiança para a geração
de regras de associação, onde as regras resultantes do processamento possuem valores de
suporte e confiança que satisfaçam tais limites.
Outra medida importante é o lift (Equação 3), que estabelece o relacionamento
entre o antecedente e o consequente de uma regra de associação. Se o valor do lift de uma
regra for igual a 1, isso implica que não há relação entre antecedente e consequente. Se
o mesmo for maior que 1, significa que se o antecedente ocorrer, é muito provável que
o consequente também ocorra, e de forma análoga, se for menor que 1, caso o antecedente ocorra, é pouco provável que o consequente ocorra. Este valor permite avaliar as
associações mais fortes que aparecem nas regras.
Lif t(A → B) =

Ocorrências de A juntamente de B
Ocorrências de A × Ocorrências de B

(3)

2.1. Algoritmo Apriori
Para a produção das regras de associação foi utilizado o algoritmo Apriori, introduzido
por Agrawal, Imielinski e Swami [Agrawal et al. 1993].
Seu primeiro passo consiste em selecionar itemsets frequentes, definidos pelos
conjuntos com suporte maior ou igual ao limite estabelecido. Já o segundo e último passo
consiste em definir o conjunto de regras confiáveis, que também acontece de acordo com
o limite de confiança dado.
Considerando o conjunto total de transações de uma base de dados como na Tabela 1, o algoritmo funciona selecionando conjuntos formados por itens, onde inicia com
apenas 1 item, usa-o para formar um conjunto com 2 itens de acordo com o suporte e
a combinação dos elementos, e continua a sequência até k, onde k + 1 resulta em um
conjunto vazio, determinando o fim da primeira parte do algoritmo.
Na Tabela 1 é indicada uma base de dados com 7 itens e 6 transações, onde o 1
significa o pertencimento de um item à uma transação, e o 0 o não pertencimento.
Considerando o suporte de 50% e a confiança de 75%, o algoritmo inicia criando
o 1-itemset (Tabela 2) e calculando seus respectivos suportes.

105

VII Escola Regional de Informática de Goiás, Goiânia - GO, 22 e 23 de Novembro de 2019.

Tabela 1. Base de dados de transações

Transações

Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Item 5

Item 6

Item 7

1

1

0

1

1

0

1

1

2

1

1

1

1

0

1

0

3

0

0

1

1

1

0

0

4

1

0

0

1

0

1

0

5

1

1

0

1

1

1

0

6

0

0

1

1

1

1

1

Tabela 2. 1-itemset

Itemset

Suporte

item 1

66,7%

item 2

33,3%

item 3

83,3%

item 4

100,0%

item 5

50,0%

item 6

83,3%

item 7

33,3%
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Tabela 3. 2-itemset

Itemset

Suporte

item 1, item 3

50,0%

item 1, item 4

66,7%

item 1, item 5

16,7%

item 1, item 6

66,7%

item 3, item 4

83,3%

item 3, item 5

50,0%

item 3, item 6

66,7%

item 4, item 5

50,0%

item 4, item 6

83,3%

item 5, item 6

33,3%

Tabela 4. 3-itemset

Itemset

Suporte

item 1, item 3, item 4

50,0%

item 1, item 3, item 6

50,0%

item 1, item 4, item 6

66,7%

item 3, item 4, item 5

50,0%

item 3, item 4, item 6

66,7%

Os itemsets de item 2 e item 7 são então excluı́dos por não atingirem o suporte
mı́nimo. Com isso é construı́do então o 2-itemset (Tabela 3).
Os itemsets com os itens 1,5 e 5,6 são também excluı́dos por não atingirem o
suporte mı́nimo. O 3-itemset é então construı́do (Tabela 4).
Para a produção do 4-itemset é importante notar que para uma combinação de
itens em qualquer n-itemset frequente, devem ser considerados todos os subconjuntos de
n-1-itemset envolvidos para essa construção, já que todos devem ter suporte maior que o
limite para serem então utilizados na produção de um itemset maior. Por isso, apenas um
itemset é considerado na produção do 4-itemset.
Como o 5-itemset é vazio, a primeira parte do algoritmo é finalizada.
Tabela 5. 4-itemset

Itemset

Suporte

item 1, item 3, item 4, item 6

50,0%
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Tabela 6. Conjuntos representativos

Conjunto Representativo

Itemset

Suporte

1

item 1, item 3, item 4, item 6

50,0%

2

item 1, item 4, item 6

66,7%

3

item 3, item 4, item 5

50,0%

4

item 3, item 4, item 6

66,7%

5

item 3, item 4

83,3%

6

item 4, item 6

83,3%

Tabela 7. Regras conjunto representativo 1

Regra

Confiança

item 3, item 4, item 6 → item 1

75,0%

item 1, item 3, item 6 → item 4

100,0%

item 1, item 4, item 6 → item 3
item 1, item 3, item 4 → item 6

75,0%
100,0%

Os conjuntos representativos são então selecionados, iniciando com o itemset
maior e que possua suporte maior ou igual ao limite. Então os próximos são selecionados se não são subconjuntos de conjuntos representativos maiores e tem suporte maior
ou igual ao limite, ou se são subconjuntos de conjuntos representativos mas possuem suportes maiores que os mesmos. Os conjuntos representativos do exemplo é representado
pela Tabela 6.
A partir desses conjuntos, a segunda parte do algoritmo é iniciada, onde é considerada a confiança para a produção das regras. Em cada conjunto representativo são
dadas as possibilidades de antecedentes e consequentes, e então considerada a confiança
de cada possibilidade para então selecionar as regras. Como geralmente as regras são
restringidas a terem apenas um item como consequente, o algoritmo considera apenas as
possibilidades que atendam essa restrição.
Em relação ao conjunto representativo 1, há 4 possibilidades de regras (Tabela 7).
Como todas as regras respeitam ao limite de confiança, todas são selecionadas.
Assim, da mesma forma são feitas as possibilidades de todos os conjuntos representativos
(Tabela 8).
Dessa forma, as regras resultantes do algoritmo são aquelas que atingiram pelo
menos a confiança mı́nima, e o algoritmo chega ao fim.

3. Materiais e Métodos
3.1. Base de Dados
A base de dados utilizada neste trabalho foi concedida pelo Grupo de Estudos do Envelhecimento do Cérebro da Faculdade de Medicina da USP, e contém 2.300 casos co-
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Tabela 8. Regras dos conjuntos representativos

Regra

Confiança

item 4, item 6 → item 1

80,0%

item 1, item 6 → item 4

100,0%

item 4, item 5 → item 3

100,0%

item 3, item 4 → item 5

60,0%

item 3, item 6 → item 4

100,0%

item 4 → item 3

83,3%

item 1, item 4 → item 6

100,0%

item 3, item 5 → item 4

100,0%

item 4, item 6 → item 3

80,0%

item 3, item 4 → item 6

80,0%

item 3 → item 4

100,0%

item 4 → item 6

83,3%

item 6 → item 4

100,0%

letados desde 2004 pelo Banco de Cérebros, os quais foram doados com o consentimento dos familiares, que também forneceram dados clı́nicos. Ela é composta por dados
socio-demográficos, uso de medicamentos, história clı́nica, fatores de risco cardiovasculares, história familiar de transtornos psiquiátricos, diagnóstico de demência, e perı́metro
cefálico, medida que foi utilizada para definir os casos com e sem microcefalia, conforme
[Mantovani and Nunes 2017]. No total foram identificados 119 casos de microcefalia, o
que corresponde a 5,2% da base de dados. Na Tabela 9 são descritos todos os atributos
presentes na base de dados.
3.2. Seleção e pré-processamento dos dados
Devido ao caráter qualitativo dos itens das regras de associação, os dados da base de dados
que eram categóricos foram mantidos, e os que eram numéricos foram modificados para
representar então uma categoria. Todas as modificações na base de dados citadas neste
trabalho foram realizadas em linguagem R pela plataforma RStudio na versão 3.4.3.
Primeiramente, os nomes dos atributos foram padronizados na lı́ngua inglesa com
o intuito de facilitar futuras contribuições de âmbito internacional.
Os atributos que medem a escala de demência (CDR) e de perda de cognição
(iqcode) foram categorizados de acordo com suas definições, onde o CDR foi renomeado
como dementia, e o iqcode como iqcode cat, definindo um valor maior ou igual a 3,4
como perda de cognição.
Os dados a respeito do peso estavam distribuı́dos em função do valor do peso,
valor do Índice de Massa Corpórea (IMC) e categorização do IMC (weight, BMI e
BMI pattern), estabelecendo redundância de informações. Desta maneira, foram defi-
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nidos apenas os atributos de sobrepeso e subpeso (BMI overweight e BMI underweight),
que consistem nas informações mais relevantes para este estudo. O mesmo ocorre com
os atributos altura e padrão de altura (height e height pattern), onde apenas o segundo é
considerado.
A noção de nı́vel socioeconômico foi mantida, sendo modificada em lowsociallevel bin para indicar apenas se este é baixo ou não.
A idade foi estratificada convenientemente para maior ou igual a 70 anos e menor
que 70 anos pela suspeita durante o estudo de que a demência se manifesta em idades
relativamente mais avançadas, como pode ser visto nas seções de Resultados e Discussão.
Em relação à etnia, para uma melhor distribuição entre os seus valores, uma vez
que brancos constinuiam 66,5% dos casos na base de dados, foi criada uma nova variável
(race white notwhite) separando apenas a etnia branca da não branca.
O atributo de perı́metro cefálico (HC) foi removido já que ele provia a mesma
indicação do atributo microcephaly.
Além disso, os atributos contı́nuos referentes a volume e peso do cérebro (brainvolume e brainweight) foram tratados de forma parecida. Como na base de dados o valor
mı́nimo para brainvolume era de 500 ml e o maior de 1750 ml, o atributo foi discretizado
em 5 intervalos de 250 ml, iniciando pelo menor valor e terminando com o maior. Equitativamente, o atributo brainweight em que seu menor valor era de 720 g e o maior de 2045
g, foi discretizado em 7 intervalos de 200 g, iniciando pelo valor 700 g e terminando com
2100 g, com o intuito de uniformizar a divisão dos intervalos.
Por fim, os outros atributos foram mantidos já que estavam em formato satisfatório
para a aplicação do algoritmo Apriori.
A descrição dos atributos, após o processamento descrito, e que foram usados
como entrada pelo Apriori para a geração das regras de associação, é mostrada na Tabela
10.
3.3. Geração das regras de associação
Neste trabalho o algoritmo Apriori foi executado utilizando a plataforma RStudio e o pacote Rsenal, mais especificamente as bibliotecas arules [Hashler et al. 2005] e arulesViz
[Hashler 2017], onde são dispostas as regras de associação e algumas visualizações para
as mesmas.
A definição dos valores limiares de suporte e confiança foi feita considerando que
a porcentagem de casos de microcefalia na base de dados é de aproximadamente 5%. Portanto, após a verificação de cada passo feito, principalmente no pré-processamento, muitas atividades, como testes de novos valores de suporte e confiança e formas de seleção
de dados, foram reavaliadas e executadas novamente com alterações ponderadas para melhores resultados, e o valor mı́nimo estabelecido de suporte foi 1% e de confiança 30%.

4. Resultados
A execução do algoritmo Apriori resultou em 34.355 regras de associação. Foram então
separadas todas as regras com a ocorrência de microcefalia para o estudo de suas relações.
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Tabela 9. Descrição dos atributos originais da base de dados
Atributo

Descrição

Tipo de Dado

Valores Possı́veis

CDR

escala que mede intensidade de demência

categórico

0 - nada, 0.5 - em risco, 1 - demência leve, 2 demência moderada, 3 - demência grave

iqcode

escala que mede piora cognitiva nos últimos 10 anos

contı́nuo

3,0 a 3,3 - sem perda, a partir de 3,4 - perda
gradativa

age

valor numérico para idade

contı́nuo

gender

classificação de gênero

categórico binário

race

categorias raciais

categórico

educationlevel cod

categorias de escolaridade

categórico

schooling

anos de estudos

contı́nuo

height

valor numérico para altura

contı́nuo

height pattern

categorização da altura

discreto

weight

valor numérico para peso

contı́nuo

BMI

ı́ndice de massa corpórea

contı́nuo

BMI pattern

classificação de BMI

categórico

de 28 a 106
male, female
branco, pardo, negro, asiático
analfabeto, fundamental I, fundamental II ou
mais
de 0 a 25
de 88 a 198
1 - ¡ 150 cm, 2 - de 150 cm a 169 cm, 3 - de 160
cm a 169 cm, 4 - de 170 cm a 179 cm, 5 - ≥ 180
de 23 kg a 189 kg
de 10 a 58
0 - abaixo do peso, 1 - normal, 2 - obesidade

cognition

baseada em CDR

categórico

0 - normal, 1 - em risco, 2 - demência

social level cod

categorias de classe socioeconômica

categórico

1 - classe A ou B, 2 - classe C, 3 - classe D ou E

brainvolume

valor numérico para volume do cérebro

contı́nuo

de 500 ml a 1750 ml

brainweight

valor numérico para peso do cérebro

contı́nuo

de 720 g a 2045 g

HC

circunferência da cabeça

contı́nuo

de 45 cm a 66 cm

microcephaly

presença ou ausência de microcefalia

categórico binário

yes, no

HTN

presença ou ausência de hipertensão arterial

categórico binário

yes, no

DM

presença ou ausência de diabetes mellitus

categórico binário

yes, no

CAD

presença ou ausência de doença arterial coronariana

categórico binário

yes, no

CHF

presença ou ausência de insuficiência cardı́aca digestiva

categórico binário

yes, no

DLP

presença ou ausência de dislipidemia (colesterol alto)

categórico binário

yes, no

stroke

presença ou ausência de AVC

categórico binário

yes, no

arrhythmia

presença ou ausência de arritmia cardı́aca

categórico binário

yes, no

alcoholism

presença ou ausência de etilismo

categórico binário

yes, no

smoking

presença ou ausência de tabagismo

categórico binário

yes, no
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Tabela 10. Descrição dos atributos utilizados para a geração das regras de
associação
Atributo

Descrição

Tipo de Dado

Valores Possı́veis

dementia bin

presença ou ausência de demência

categórico binário

yes, no

iqcode cat

perda ou não de cognição

categórico binário

yes, no

age cat

idade estratificada

categórico binário

<70 anos , ≥ 70 anos

gender

classificação de gênero

categórico binário

race white notwhite

raça branca ou não branca

categórico binário

male, female
yes, no

educationlevel

nı́vel de escolaridade

categórico

illiterate, 1-4 years, 5 years or more

height pattern

categorização da altura

categórico

small, medium, mid-tall, tall, very tall

BMI underweight

presença ou ausência de subpeso

categórico binário

yes, no

BMI overweight

presença ou ausência de sobrepeso

categórico binário

yes, no

brainvolume

discretização para o volume do cérebro

discreto

de 500 ml a 1750 ml com intervalos de 250 ml

brainweight

discretização para o peso do cérebro

discreto

de 700 g a 2100 g com intervalos de 200 g

lowsociallevel bin

se é ou não de um baixo nı́vel social

categórico binário

yes, no

microcephaly

presença ou ausência de microcefalia

categórico binário

yes, no

HTN

presença ou ausência de hipertensão arterial

categórico binário

yes, no

DM

presença ou ausência de diabetes mellitus

categórico binário

yes, no

CAD

presença ou ausência de doença arterial coronariana

categórico binário

yes, no

CHF

presença ou ausência de insuficiência cardı́aca digestiva

categórico binário

yes, no

DLP

presença ou ausência de dislipidemia (colesterol alto)

categórico binário

yes, no

stroke

presença ou ausência de AVC

categórico binário

yes, no

arrhythmia

presença ou ausência de arritmia cardı́aca

categórico binário

yes, no

alcoholism

presença ou ausência de etilismo

categórico binário

yes, no

smoking

presença ou ausência de tabagismo

categórico binário

yes, no

Tabela 11. Regras de associação selecionadas

Id

Regra

Suporte

Confiança

Lift

1

microcephaly=yes, dementia bin=yes → iqcode cat=cognition lost

1,3%

100,0%

5,6

1,3%

100,0%

5,6

microcephaly=yes, dementia bin=yes → age cat= ≥ 70

1,16%

87,9%

1,63

1,2%

42,0%

2,42

microcephaly=yes, dementia bin=no → age cat= <70

1,83%

54,1%

1,17

microcephaly=yes, dementia bin=no → age cat= ≥70

1,6%

45,9%

0,85

microcephaly=yes → HTN=yes

2,2%

45,4%

0,8

microcephaly=yes → HTN=no

1,8%

37,0%

1,2

microcephaly=no → HTN=yes

56,9%

59,8%

1,0

30,4%

32,0%

1,0

2
3
4
5
6
7
8
9
10

iqcode cat=cognition lost, microcephaly=yes → dementia bin=yes
microcephaly=yes, age cat= ≥ 70 → dementia bin=yes

microcephaly=no → HTN=no
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Para a seleção das regras mais relevantes, foram considerados os valores de
confiança e lift, já que o suporte se apresenta baixo devido à pouca presença de casos
de microcefalia na base de dados, além da análise de variáveis de interesse feita pela
médica especialista coautora deste trabalho. Regras com lift maior ou menor que 1,0 foram consideradas de maior interesse, já que assim pode-se estabelecer o tipo de relação
como descrito na seção 2.2.
As regras de associação selecionadas são apresentadas na Tabela 11.

5. Discussão
As regras 1 e 2 apresentadas na Tabela 11 reforçam a relação de que ao possuir microcefalia e demência, há a perda de cognição captada pela escala IQCODE, assim como
a presença de microcefalia e perda de cognição tem como consequência a presença de
demência.
De acordo com resultados obtidos relacionando microcefalia com certos nı́veis de
retardo mental, é possı́vel reforçá-los com as regras de 3 a 6, que são complementares ao
mostrar que a microcefalia está relacionada à demência. As regras 3 e 4 declaram que caso
haja microcefalia e demência, é muito possı́vel que a idade seja maior ou igual a 70 anos,
e que a ocorrência de microcefalia juntamente com uma idade maior ou igual a 70 anos
resulta em demência. Como elas possuem o valor lift maior que 1, é conhecido que para
cada regra se o antecedente ocorrer é muito provável que o consequente ocorra. Portanto,
foi concluı́do que muito certamente em idades menores a demência não tenha ocorrido
devido ao tempo de vida, o que é constatado com as regras 5 e 6, já que apontam que a
presença de microcefalia juntamente com a ausência de demência ocorre possivelmente
em idades menores de 70 anos e dificilmente em idades maiores ou iguais a 70 anos.
Já as regras de 7 a 10 propõem um baixo relacionamento entre microcefalia e hipertensão. Como pode ser visto, não ter microcefalia não é associado a ter ou não pressão
sanguı́nea alta, devido ao valor de lift igual a 1, porém há uma baixa associação considerando que ao se ter microcefalia é relativamente possı́vel que não se tenha hipertensão,
assim como é difı́cil que se tenha pressão alta.
Além disso, também podemos destacar como resultado deste estudo, que as demais regras de associação produzidas pelo Apriori não apresentaram relações relevantes
entre a microcefalia e outros fatores presentes na base de dados utilizada no presente
estudo.

6. Conclusão
A microcefalia é uma malformação congênita que pode ser identificada pela medição do
perı́metro cefálico, com casos leves a graves, determinados de acordo com o nı́vel de
comprometimento no desenvolvimento do cérebro e sua causa.
Neste trabalho foi utilizada a base de dados com 2300 casos coletados desde 2004
pelo Banco de Cérebros do Grupo de Estudos do Envelhecimento do Cérebro da Faculdade de Medicina da USP, composto por variáveis clı́nicas e alterações de perı́metro
cefálico, possuindo cerca de 5% casos de microcefalia.
Com o objetivo de descobrir novas informações relacionadas à microcefalia em
adultos, foi utilizada uma abordagem não-supervisionada através do método de mineração
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de dados para produção de regras de associação, mais especificamente com o algoritmo
Apriori. Sendo assim, os dados foram pré-processados em conjunto com a médica especialista parceira do projeto, com a discretização e seleção dos atributos para a aplicação
do algoritmo.
Os resultados foram filtrados de acordo com a variável de interesse, estudados, visualizados e então selecionados de acordo com as informações mais significativas adquiridas, respeitando o processo de Descoberta de Conhecimento em Base de Dados (Knowledge Discovery in Databases - KDD) [Fayyad et al. 1996].
As regras confirmam que, juntamente à associação da idade categorizada em maior
ou igual a 70 anos e menor que 70 anos, há a relação entre microcefalia e demência, o que
caracteriza um tempo maior de vida para a ocorrência de demência. Além disso, mostram
também a relação entre a ausência de hipertensão e a presença de microcefalia, onde é
possı́vel que pessoas com microcefalia estejam menos propensas a terem hipertensão. Há
ainda a indicação que outros fatores presentes na base de dados, não teriam associações
relevantes com a microcefalia.
Este trabalho é um dos poucos encontrados na literatura voltado para o estudo da
microcefalia em adultos. Além disso, ele adiciona uma abordagem alternativa, usando
uma análise multifatorial, para encontar associações entre a microcefalia em adultos e outras variáveis clı́nicas. Dentre as limitações do estudo está a baixa porcentagem de casos
com microcefalia na base de dados, totalizando 5,2% da mesma, o que fez necessária a
adaptação da interpretação dos resultados do algoritmo Apriori, assim como da seleção
das regras.
Para estudos futuros a base de dados será expandida com novas variáveis que
incluirão dados com medições clı́nicas, mais precisos e confiáveis do que aqueles fornecidos por familiares, e que possibilitão a descoberta de mais associações relevantes com
a microcefalia em adultos.
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Abstract. The presence of texts with hate speech on social networks becomes
more evident every day. The manual removal of such texts becomes unfeasible
due to the volume of publications made daily. Machine learning techniques can
be used to automate the detection and removal of such texts. This paper aims to
identify and categorize the presence of hate speech in texts on the social network
Twitter, using the classifiers Random Forest, SVM Linear, RBF e Sigmoid, Multinomial Naive Bayes and Decision Tree. An F1 score of 0.71 was achieved in
the hate speech identification task and an F1 score of 0.54 and 0.49 for the hate
speech categorization tasks.
Resumo. A presença de textos que apresentam discursos de ódio em redes sociais se torna mais evidente a cada dia. A remoção manual de tais textos passa
a ser inviável devido ao volume de publicações feitas diariamente. Técnicas de
aprendizado de máquina podem ser utilizadas com o objetivo de automatizar a
detecção e remoção de tais textos. Esse trabalho tem como objetivo identificar
e caracterizar a presença de discurso de ódio em textos da rede social Twitter,
utilizando os classificadores Random Forest, SVM linear, RBF e Sigmoid, Naive
Bayes multinomial e Árvore de Decisão. Foi alcançado um F1 score de 0.71 na
tarefa de identificação de discurso de ódio e um F1 score 0.54 e 0.49 nas tarefas
de categorização do discurso de ódio.

1. Introdução
O número crescente de usuários nas redes sociais e a sensação de anonimidade causada por elas, promovem o aumento de discursos de ódio, atitudes ofensivas e perigosas,
presença de linguagem agressiva e o cyberbullying. Atitudes, como essas, podem afetar
a vida de pessoas, podendo ocasionar traumas, transtornos mentais e, em casos extremos
até o suicı́dio.
Em 2015, a Intel Security1 realizou uma pesquisa no Brasil, entrevistando 507
crianças e adolescentes. No levantamento, 66% dos entrevistados relataram ter presenciado situações de agressões nas redes sociais. Outros 21% afirmaram que já vivenciaram
episódios de cyberbullying.
Uma das principais formas de cyberbullying é através de ofensas e agressões verbais em mı́dias sociais. A filtragem manual destes tipos de textos, dentre todos presentes
nestes ambientes, se torna inviável, devido a quantidade de postagens sendo publicadas
1

https://www.intel.com/content/www/us/en/security/hardware/
hardware-security-overview.html
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todos os dias. O uso de ferramentas para automatizar a filtragem de textos ofensivos é
de extrema importância e já vêm sendo estudado por redes sociais como o Facebook2 ,
Youtube3 e o Twitter4 .
A tarefa de automatizar a detecção de discurso de ódio, entretanto, tem como
desafio o frequente problema em definir o que é considerado um discurso de ódio
[Waseem et al. 2017]. Diferentes definições são utilizadas por vários pesquisadores.
[Davidson et al. 2017], por exemplo, enfatizam que as palavras que possuem semântica
ofensiva por si só não são suficientes ou bons indicativos de discurso de ódio, ou
seja, tais termos demandam a análise do contexto em que são usadas. Enquanto
[Waseem and Hovy 2016] utiliza uma definição mais ampla de discurso de ódio, ou seja,
os autores levam em consideração gı́rias raciais e sexistas, crı́ticas a minorias e hashtags
especı́ficas para avaliar um texto como discurso de ódio.
Para tanto, como inspiração deste trabalho é utilizada a competição SemEval
2019 e a definição de linguagem ofensiva proposta por eles. Sendo que, essa define
como ofensiva qualquer forma de linguagem não-aceitável (profanidade) ou ofensa a um
alvo, sendo ela velada ou direta. Um conjunto de 13.240 tweets anotados foi utilizado,
providenciado por [Zampieri et al. 2019].
5

Neste trabalho, tendo em vista os desafios mencionados, o foco está no problema
de identificação e classificação de traços de discurso de ódio na lı́ngua inglesa. Tal problema foi dividido em 3 tarefas, a fim de reduzir sua complexidade:
• Tarefa A: Classificar se uma mensagem do Twitter é considerada “ofensiva” ou
“não-ofensiva”;
• Tarefa B: Uma vez que a mensagem é considerada “ofensiva”, o objetivo passa a
ser, classificar se as ameaças e ofensas são direcionadas a um alvo em especı́fico
ou não;
• Tarefa C: Uma vez que as ameaças e ofensas são direcionadas a um alvo, o objetivo
agora passa a ser, identificar quem é o alvo dentre 3 possı́veis: (i) um indivı́duo;
(ii) um grupo de pessoas; ou (iii) eventos, organizações ou situações.
Neste trabalho, pretende-se resolver as tarefas mencionadas anteriormente com
classificadores textuais clássicos, como o SVM, Árvore de Decisão, Random Forest e
Naive Bayes.
Este artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 discorre sobre os
trabalhos relacionados, a Seção 3 apresenta os principais desafios e discorre sobre a
automatização do processo de classificação de discurso de ódio. A Seção 4 apresenta uma
descrição dos experimentos realizados e metodologia aplicada na execução dos mesmos.
A Seção 5 aborda os resultados alcançados. Por fim, a Seção 6 apresenta as considerações
finais e uma descrição dos trabalhos futuros.

2. Trabalhos relacionados
Em [Djuric et al. 2015], os autores têm como objetivo a detecção de discurso de ódio em
comentários online. Eles definem discurso de ódio como “discurso abusivo tendo como
2

https://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/
4
https://twitter.com/
5
https://competitions.codalab.org/competitions/20011
3
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alvo um grupo de caracterı́sticas, como etnicidade, religião ou gênero”. O estudo foca na
vantagem de se utilizar a representação paragraph2vec, a qual se baseia nas palavras ao
redor para predizer a palavra central. O trabalho valida que a utilização de paragraph2vec
é relevante e pode trazer resultados melhores do que representação tradicionais como Bag
of words.
O trabalho de [Waseem and Hovy 2016] dá um foco ao discurso de ódio na forma
de comentários racistas e sexistas. No estudo foi utilizada um definição mais ampla de
discurso de ódio, onde os autores caracterizam como ofensivo qualquer texto que contenha pelo menos uma de várias caracterı́sticas citadas. O estudo fez o uso de um conjunto
de dados de 16.914 tweets anotados com diferentes combinações de atributos.
Como dito anteriormente, [Waseem et al. 2017] tem como objetivo mostrar os
problemas que as diferentes formas de se referir a discurso de ódio podem causar, como
pesquisadores se referindo a problemas diferentes utilizando a mesma expressão ou utilizando expressões diferentes para caracterizar problemas iguais. Levando em consideração
as distintas formas que múltiplos autores podem se referir a esse problema, o que pode
ocasionar confusões e até contradições. O autor apresenta uma tipologia que sintetiza as
diferentes sub-tarefas presentes em detecção de discurso de ódio.
Em [Davidson et al. 2017], os autores abordaram o problema da detecção de discurso de ódio pela perspectiva de criar uma distinção, na caracterização de tweets, entre
tweets com instâncias de linguagem ofensiva e tweets com a presença de discuso de ódio.
Os textos foram anotados em três categorias: (i) se os tweets continham discurso de ódio;
(ii) se continham linguagem ofensiva; e (iii) se não apresentavam nenhuma das duas caracterı́sticas.
Semelhante ao trabalho de [Davidson et al. 2017], em [Badjatiya et al. 2017] os
autores tiveram um foco em discriminar “tipos de ofensas” para o contexto de discurso de
ódio. Utilizando o conjunto de dados provido por [Davidson et al. 2017], o estudo emprega o uso de classificação supervisionada, juntamente com um conjunto de atributos que
incluem n-gram6 , skip-gram e representação de palavra baseada em agrupamento. Chegando à conclusão de que distinguir entre “discurso de ódio direcionado a um indivı́duo
ou grupo” e “palavrões ou termos de baixo calão” não é uma tarefa trivial, e que tal tarefa
pode requerer atributos que tragam mais informações sobre o contexto.
[Watanabe et al. 2018] tem como objetivo detectar expressões de ódio no Twitter. O estudo faz o uso de unigramas, atributos baseados em semântica, sentimentos e
padrões, que foram automaticamente coletados do conjunto de dados de 2010 tweets. No
estudo são apresentados resultados de diferentes combinações de atributos em dois tipos
de classificação (binária e ternária). Com o método de classificação proposto, alcançaram
87% de acurácia na classificação binária e 78% de acurácia na classificação ternária.
O estudo de [Zampieri et al. 2019] caracteriza o tipo e o alvo de uma mensagem
ofensiva em redes sociais. Para tal propósito os autores compilaram o Offensive Language
Identification Dataset (OLID), um novo conjunto de dados anotado com: (i) se o tweet
possui traços de linguagem ofensiva ou não; (ii) No caso de possuir linguagem ofensiva,
os anotadores também classificam se o texto possui um alvo ou não; (iii) Possuindo um
alvo, também são anotados o tipo de alvo — indivı́duo, grupo ou outros. Os autores ainda
6

Termos compostos por n palavras. Um exemplo de 2-grams é “bom dia”.
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comparam diferentes modelos de classificação com aprendizado de máquina para inferir
as classes anotadas.
A Tabela 1 resume os trabalhos mencionados de acordo com suas caraterı́sticas, ou
seja, o tipo de fonte (corpus) que foi utilizado para obtenção dos textos nos experimentos,
os atributos que foram considerados, os rótulos utilizados para cada classe e os algoritmos
de classificação, respectivamente.
Tabela 1. Resumo dos trabalhos relacionados
Trabalho

Fonte Textual

[Djuric et al. 2015]

Yahoo Finance

[Waseem and Hovy 2016]

Twitter

[Davidson et al. 2017]

Twitter

[Badjatiya et al. 2017]

Twitter

[Watanabe et al. 2018]

Twitter

[Zampieri et al. 2019]

Twitter

Atributos
BOW (tf); BOW (tf-idf);
paragraph2vec
unigrams; bigrams;
trigrams; fourgrams;
word n-gram; gender;
location
Unigram; Bigram;
Trigram

Rótulos

Algoritmos

Não especificado

Não especificado

Offensive;
Not offensive

Logistic regression

Hate; Offensive; Neither

Char n-gram; Logistic Regression;
TF-IDF; SVM; GBDT;
Racist; Sexist; Neither
BoWV; Random Embedding
Unigram; Patterns;
Offensive or Not;
Sentiment-based;
Hateful, Offensive or Clean
Semantic
Word uni-gram;
Offensive; Not offensive;
FastText Embeddings;
Targeted Insult; Untargeted;
Updatable Embeddings
Individual; Group; Other

Logistic Regression; Naive Bayes;
Decision Trees; Random Forests;
Linear SVM
Fast Text;
Convolutional Neural Networks;
Long Short-term Memory Networks
J48graft
SVM; BiLSTM; CNN

Como evidenciado pelos trabalhos relacionados apresentados anteriormente não
existe na literatura um estudo comparativo em um conjunto de dados único. Busca-se
esse trabalho para preencher tal lacuna.

3. Linguagem Ofensiva em Redes Sociais
A tarefa de identificar e caracterizar linguagem ofensiva em redes sociais apresenta desafios particulares devido à fonte textual e, aos métodos utilizados para tal obtenção. Alguns
desses desafios são:
Tamanho do texto: Um tweet contém um tamanho máximo de 280 caracteres e não contem um tamanho mı́nimo. Sendo assim, os tweets recolhidos apresentam uma
grande variação em seus tamanhos7 .
Esparsidade dos dados: Tweets apresentam uma grande quantidade de variações na maneira em que as palavras são escritas. Esse fenômeno causa uma esparsidade dos
dados e tem um impacto sobre o desempenho global da identificação de discurso
de ódio. A principal razão para a esparsidade de dados é o fato de que uma grande
porcentagem dos termos que aparecem nos tweets ocorrem menos de 10 vezes
[Saif et al. 2012] em todo o conjunto de dados.
Sı́mbolos especiais (Special tokens): Emojis e URLs são exemplos de sı́mbolos utilizados em tweets. Tais sı́mbolos podem gerar dificuldade na classificação de textos
pela inabilidade de se julgar a ideia passada por uma imagem ou o significado de
um emoji usado em uma situação especı́fica.
Variação de Tópicos: Os tópicos abordados nos tweets não são limitados por nenhum
fator. Podendo causar problemas na hora da classificação dos tweets onde palavras
iguais ditas em situações diferentes podem ter significados distintos.
7

https://about.twitter.com/
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Quantidade de Dados: Mesmo levando-se em consideração a limitação de 280 caracteres imposta pela rede, a quantidade de tweets postada a cada instante é extremamente grande. Em 2016, a rede social afirmou8 que, durante a transmissão
televisiva do filme “Laputa: Castelo no Céu” no Japão, os usuários criaram um
novo recorde de 143.199 tweets por segundo. Também foi informado pelo Twitter que em média 6 mil mensagens são postadas por segundo. Em um ambiente
como este, a filtragem de algo especifico se torna muito complicada e poluı́da pela
presença de várias informações ou textos “indesejáveis”.
Estilo de linguagem: Devido à grande diversidade de usuários do Twitter, o estilo de escrita e linguagem também é muito variável. As mensagens variam de estilos de
escrita, como por exemplo de textos jornalı́sticos a textos completamente informais com gı́rias e expressões idiomáticas. Além disso, o vocabulário usado pode
mudar rapidamente. Tudo isso pode conduzir a problemas de identificação de discurso de ódio por meio de recursos léxicos ou em lidar com dados de treinamento
que foram anotados com a classe previamente.
Contexto Multi-lingual: Usuários do Twitter podem usar em seus textos, além de palavras de sua lı́ngua nativa, palavras de outros idiomas, até em frases que estão
escritas majoritariamente em seu idioma nativo.
Tokenização: Em tweets, palavras podem nem sempre estar separadas por espaços, podendo apresentar múltiplas palavras sem uma divisão clara entre elas. Tal fato
dificulta a tarefa de tokenização, a qual normalmente é feita separando os termos
através de espaços em branco.
3.1. Automatizando o processo
Após uma análise criteriosa dos diversos trabalhos sobre identificação de discurso de ódio
é possı́vel observar que, em sua maioria, tais métodos seguem uma sequência de passos
comuns à mineração de textos (ver Figura 1). O primeiro passo diz respeito à seleção
de um conjunto de tweets de interesse. Esse processo se dá por meio de uma busca
por tópicos de pesquisa, por hashtags, emoticons, um perı́odo de pesquisa, entre outras
formas. Estes tweets devem ser anotados, sendo que na maioria dos casos este processo
é realizado manualmente, com o auxı́lio de especialistas de domı́nio, onde os anotadores
são orientados com um conjunto de regras as quais devem ser utilizadas para se avaliar o
que é desejado.
Ainda na Figura 1, no passo 3 os tweets anotados são organizados em uma lista
com seus respectivos rótulos. O passo 4 diz respeito ao pré-processamento, que deve ser
feito buscando a padronização do texto, removendo caracterı́sticas que são consideradas
irrelevantes ou sem utilidade para a classificação. Para a padronização, utiliza-se de ferramentas como Stemming e Lemmatization que fazem o que é chamado de normalização
de texto (ou normalização de palavras), onde palavras com diferentes inflexões são alteradas para sua palavra “raiz”. A alteração de caraterı́sticas indesejáveis como a remoção
de palavras como Stop Words, que são palavras com baixo poder de discriminação (por
exemplo, “of ”, “out”, “as”, etc.), remoção de múltiplos espaços em branco e dı́gitos e
alteração de emojis e URL’s, podem ajudar na classificação de um texto ou no treino de
um classificador.
8

https://www.dsayce.com/social-media/tweets-day/

121

VII Escola Regional de Informática de Goiás, Goiânia - GO, 22 e 23 de Novembro de 2019.

Figura 1. Metodologia Utilizada

Com o texto pré-processado, é necessário representá-lo de forma estruturada para
que este seja dado como entrada para o classificador em questão (Passos 6 e 7 da Figura
1). Um método comumente utilizado é a transformação do texto para o formato Bag of
Words, onde os tweets são representados por meio das linhas de uma tabela, como ilustrado na Tabela 2, na qual as colunas representam as palavras ou termos nas mensagens,
e os valores associados às colunas representam a frequência ou presença desses termos
[Silva 2016].
Tabela 2. Representação dos tweets em um Bag of Words

tweet1
tweet2
...
tweetn

t1
a11
a21
...
an1

t2
a1 2
a2 2
...
an 2

... tm
... a1m
... a1m
... ...
... anm

Após a formatação do texto, o treino de um classificador escolhido é feito. A Bag
of Words é fornecida como entrada para o classificador escolhido (Passos 7 da Figura 1).
Vários classificadores podem ser utilizados, entre eles estão, Árvore de decisão, Random
Forest, Neural Net, Naive Bayes, QDA, etc.
Com o treino do classificador realizado, obtém-se um modelo de classificação
de Discurso de ódio o qual pode ser aplicado em novas mensagens. Novos tweets agora
precisam ser pré-processados e submetidos ao modelo de classificação obtido. Tal modelo
é capaz de inferir a qual classe o texto entregue pertence (Passos 8, 9 e 10 da Figura 1).

4. Experimentos Realizados
4.1. Conjunto de Dados
Para os experimentos realizados neste trabalho utilizamos o conjunto de dados disponibilizado por [Zampieri et al. 2019] e denominado “OLID” Offensive Language Identification
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Dataset. Composto de 13.240 tweets anotados usando crowdsourcing9 . O conjunto de
dados é composto de tweets, selecionados a partir de hashtags e termos de interesse. Tal
conjunto contém as anotações necessárias que classificam o tweet obtido em (1) ofensivo
ou não; (2) classificam se o tweet tem ou não um alvo especı́fico e (3) caso o tweet tenha
um alvo, se o alvo é um individuo, um grupo ou outros, como uma organização.
Cada linha do arquivo é composta por quatro seções: a primeira contendo texto
presente no tweet e as outras três indicando cada uma das sub-tarefas passadas pelo SemEval, indicando respectivamente a presença de linguagem ofensiva, a categorização da
linguem ofensiva, quando presente, em relação ao alvo (um grupo ou indivı́duo ou sem
um alvo especı́fico) e por último a identificação desse alvo (um indivı́duo, um grupo ou
outros) assim como apresentado na Tabela 3.
Tabela 3. Quatro tweets do conjunto de dados, cada um com suas respectivas
anotações para cada classe
Tweet
SubTask A
@USER Good riddance.
NOT
@USER Yeah we need some more made up bullshit protestors
OFF
and antifa lol time for an epic beatdown
Shouldn’t pussy grabbing @USER be the one wearing the gloves
OFF
while handling food? #MAGA URL
@USER Why? Why are liberals so trashy?
OFF

SubTask B SubTask C
—
—
UNT

—

TIN

IND

TIN

GRP

Dos 13.240 tweets disponibilizados, como visto na Figura 2, na tarefa ‘A’, 4.400
tweets são categorizados como Ofensivos (“OFF”) e 8.840 são caracterizados como Não
Ofensivos (“NOT”). Na tarefa ‘B’ dentre tweets considerados ofensivos 3.876 são insultos
e ameaças a um alvo especı́fico (“TIN”) e 524 não tem um alvo especı́fico (“UNT”).
Na tarefa ‘C’, os insultos são classificados por alvo, onde 2.407 são direcionados a um
indivı́duo (“IND”), 1.074 são direcionados a um grupo de pessoas (“GRP”) e 395 são
direcionados a outros (“OTH”) (eventos, organizações ou situações).

(a) Tarefa A

(b) Tarefa B

(c) Tarefa C

Figura 2. Numero de tweets em cada classe das tarefa

4.2. Preprocessamento
O objetivo de aumentar a previsibilidade do texto motivou as seguintes técnicas de pré
processamento a serem utilizadas. As palavras consideradas stopwords pelo corpus provido pelo NLTK (”Natural Language Toolkit”)[Bird et al. 2009] foram removidas. As9

https://pt.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing
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sim como, foram removidos dı́gitos e pontuações. Citações, URL’s e emoji’s foram substituı́dos por “@USER”, “URL” e “EMOJI” respectivamente.
Por último o Porter Stemmer do NLTK foi utilizado com o objetivo de padronizar
diferentes flexões de palavras relacionadas em um palavra base ou raı́z e o texto foi divido
em um Bag of Words com n-grams, com n variando de 1 a 3.
4.3. Classificadores
Experimentos foram realizados com vários classificadores sem alterações em como o préprocessamento foi feito. Todos os experimentos foram realizados com validação cruzada
com 10 partições e os resultados representam a média dos valores obtidos na validação
cruzada. Os classificadores utilizados foram: Random Forest, SVM com kernel linear, rbf
e sigmoid, Naive Bayes multinomial e Árvore de decisão.
4.4. Avaliação
Diferentes métricas foram utilizadas para a avaliação dos resultados das tarefas A, B e C.
Para melhor entendimento, apresentamos as seguintes definições:
• Verdadeiro Positivo (VP): Diz respeito à correta classificação como “ofensivo”.
Por exemplo, a classe real é “ofensivo” e o classificador prediz o rótulo como
“ofensivo”.
• Verdadeiro Negativo (VN): Significa a correta classificação como “não ofensivo”.
Por exemplo, a classe real é “não ofensivo” e o classificador prediz o rótulo como
“não ofensivo”.
• Falso Positivo (FP): Significa a classificação errada como “ofensivo”. Por exemplo, a classe real é “não ofensivo” e o classificador prediz o rótulo como “ofensivo”.
• Falso negativo (FN): Significa a classificação errada como “não ofensivo”. Por
exemplo, a classe real é “ofensivo” e o classificador prediz o rótulo como “não
ofensivo”.
Os classificadores são avaliados de acordo com as seguintes métricas: acurácia,
precisão, recall e F1-Score. As equações abaixo apresentam como os cálculos são feitos.
Acurácia =

VP +VN
V P + FN + V P + V N

(1)

VP
V P + FP

(2)

Precisão =

Recall =

F1-Score =

VP
V P + FN

2 ∗ P recisão ∗ Recall
P recisão + Recall
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4.5. Nossa abordagem
Para alcançar os resultados presentes no artigo foi utilizada uma metodologia experimental (veja a Figura 1). Após a obtenção do conjunto de dados, o pré-processamento dos
dados foi realizado, retirando as palavras consideradas irrelevantes para o entendimento
do texto, as “stopwords”. Além disso, a remoção de pontuações e a padronização de
palavras com diferentes escritas (mas com o mesmo significado, em uma mesma palavra)
foram realizados. Em seguida, o texto foi convertido para o formato de bag of words.
Diferentes experimentos foram realizados alterando-se os classificadores e os
parâmetros utilizados em cada classificador, sem alterar a maneira como o préprocessamento dos dados foi realizado, com o intuito de avaliar a qualidade de predição
de cada um dos classificadores testados. Os classificadores utilizados incluem Árvore de
decisão, Random Forest, Naive Bayes, SVM Linear com tuning10 , e SVM RBF com tuning. Nos classificadores, onde o tuning foi aplicado, os valores testados dos parâmetros
foram as combinações dos valores de C = 0.001, 0.10, 0.1, 10, 25, 50, 100, 1000 e de
Gamma = 1e-2, 1e-3, 1e-4, 1e-5.
Na tarefa B, os mesmos experimentos foram realizados. Os tweets já classificados como ofensivos foram utilizados com o objetivo de classificar se eles continham alvo
especı́fico “TIN” ou não “UNT”. O mesmo aconteceu na tarefa C, com os tweets classificados como ofensivos e com um alvo especı́fico, agora com o intuito de se avaliar se
o alvo em questão era um individuo “IND”, um grupo “GRP” ou outros “OTH” como
empresas ou instituições.

5. Resultados
As Tabelas 4, 5 e 6 apresentam os valores de Precisão, Recall, F1 score, Acurácia e o
tempo de treinamento do classificador em segundos para cada classe de cada tarefa dos
classificadores considerados. Assim como os melhores valores obtidos pelo estudo de
[Zampieri et al. 2019]. Os resultados foram calculados a partir da média de tais métricas
obtidas com a validação cruzada com 10 partições (10 fold cross validation).
Como pode ser observado na Tabela 4, os classificadores SVM RBF e SVM Sigmoid (ambos com tuning) alcançaram o mesmo desempenho em termos de acurácia. Entretanto como o SVM Sigmoid é mais rápido, sugere-se ao usuário optar por ele no seu
treinamento. Considerando o desempenho em relação às classes individualmente, em especı́fico a classe “OFF”, é possı́vel observar que o SVM RBF (com tuning) obteve um
F1-Score de 0.6.
Na Tabela 5 observa-se que os classificadores Random Forest e SVM RBF com
tuning obtiveram performances semelhantes em relação à acurácia. O mesmo ocorre ao
se observar o desempenho da classe “TIN”, onde ambos os classificadores obtiveram um
F1 Score de 0.93. Levando em consideração tais desempenhos, recomenda-se o uso do
classificador Random Forest por ter sido mais rápido que o SVM RBF neste caso.
Como pode ser observado na Tabela 6, por se tratar de um problema multi-classe
(“GRP”, “IND”, “OTH”) houve um aumento na complexidade da classificação. Desta
forma, verifica-se que o espaço de atributos escolhidos (n-gramas, com n=1,2,3) e/ou os
10

Expressão inglesa traduzida como afinação ou otimização, em que se avaliam vários valores para os
hiperparâmetros dos algoritmos em questão com o objetivo de aumentar o poder preditivo.
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Tabela 4. Valores obtidos na tarefa A – Os maiores valores de cada métrica estão
em negrito.
Classificador

Classes
NOT
DecisionTree
OFF
Média
NOT
RandomForest
OFF
Média
NOT
NaiveBayes
OFF
Média
NOT
SVM Linear
OFF
c=10
Média
SVM RBF
NOT
c=1000
OFF
gamma=0.001
Média
SVM Sigmoid
NOT
c=50
OFF
gamma=0.01
Média
NOT
[Zampieri et al. 2019]
OFF
CNN
Média

F1-Score
0.80
0.57
0.68
0.83
0.43
0.63
0.76
0.58
0.67
0.82
0.58
0.7
0.82
0.6
0.71
0.83
0.59
0.71
0.90
0.70
0.80

Precisão Recall Acurácia Tempo (em seg.)
0.78
0.83
0.62
0.53
0.73
212.8
0.7
0.68
0.73
0.96
0.81
0.28
0.74
39.0
0.77
0.62
0.80
0.73
0.54
0.63
0.7
0.3
0.67
0.68
0.78
0.87
0.68
0.51
0.75
812.7
0.73
0.69
0.79
0.87
0.67
0.54
0.76
939.8
0.73
0.7
0.78
0.89
0.7
0.51
0.76
898.1
0.74
0.7
0.87
0.93
0.78
0.63
–
–
0.82
0.78

Tabela 5. Valores obtidos na tarefa B – Os maiores valores de cada métrica estão
em negrito.
Classificador

Classes
TIN
DecisionTree
UNT
Média
TIN
RandomForest
UNT
Média
TIN
NaiveBayes
UNT
Média
TIN
SVM Linear
UNT
c=25
Média
SVM RBF
TIN
c=1000
UNT
gamma=0.01
Média
SVM Sigmoid
TIN
c=1000
UNT
gamma=0.01
Média
TIN
[Zampieri et al. 2019]
UNT
CNN
Média

F1-Score
0.91
0.14
0.53
0.93
0.06
0.5
0.87
0.17
0.52
0.9
0.17
0.54
0.93
0.15
0.54
0.92
0.16
0.54
0.92
0.33
0.62

Precisão Recall Acurácia Tempo (em seg.)
0.88
0.94
0.22
0.11
0.84
25.4
0.50
0.52
0.88
0.99
0.41
0.03
0.87
5.9
0.65
0.51
0.88
0.86
0.15
0.2
0.78
0.19
0.52
0.53
0.89
0.92
0.22
0.15
0.83
25.4
0.56
0.54
0.88
0.97
0.39
0.09
0.87
39.54
0.64
0.53
0.88
0.95
0.25
0.11
0.85
33.2
0.57
0.53
0.94
0.90
0.32
0.63
–
–
0.63
0.76

classificadores treinados não foram adequados, tendo em vista os valores de Precisão,
Recall e F1-Score iguais a zero para a classe “OTH”. Entretanto, observa-se o mesmo
comportamento no trabalho de [Zampieri et al. 2019].
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Tabela 6. Valores obtidos na tarefa C – Os maiores valores de cada métrica estão
em negrito.
Classificador

Classes
GRP
IND
Decision Tree
OTH
Média
GRP
IND
Random Forest
OTH
Média
GRP
IND
Naive Bayes
OTH
Média
GRP
SVM Linear
IND
c=10
OTH
Média
GRP
SVM RBF
IND
c=1000
OTH
gamma=0.001
Média
GRP
SVM Sigmoid
IND
c=1000
OTH
gamma=0.001
Média
GRP
[Zampieri et al. 2019]
IND
CNN
OTH
Média

F1 Score
0.52
0.77
0.09
0.46
0.43
0.78
0
0.40
0.55
0.77
0.04
0.45
0.58
0.81
0.08
0.49
0.59
0.81
0.08
0.49
0.58
0.81
0.08
0.49
0.67
0.75
0.00
0.47

Precisão Recall Acurácia Tempo (em seg.)
0.52
0.53
0.74
0.79
0.65
23.8
0.13
0.07
0.46
0.46
0.59
0.34
0.68
0.92
0.67
4.2
0
0
0.42
0.42
0.50
0.64
0.77
0.78
0.66
0.18
0.13
0.02
0.47
0.48
0.59
0.56
0.76
0.85
0.70
46.26
0.22
0.05
0.52
0.49
0.59
0.57
0.76
0.87
0.71
50
0.3
0.05
0.55
0.5
0.6
0.55
0.75
0.87
0.70
48
0.25
0.05
0.53
0.49
0.75
0.60
0.63
0.94
–
–
0.00
0.00
0.46
0.51

6. Conclusão e trabalhos futuros
A presença do discurso de ódio é um problema existente em todas as redes sociais, e
com o número de usuários e de postagens diárias a classificação manual de tudo que é
publicado se torna inviável. A quantidade de dados postados nas redes sociais evidencia a necessidade de se automatizar a detecção, caracterização e possı́vel remoção das
mensagens contendo discurso de ódio.
Este trabalho demonstrou a possibilidade do uso de classificadores clássicos para
a tarefa de classificação de discurso de ódio para a lı́ngua inglesa. Utilizando um conjunto
de dados de 13.240 tweets anotados, testados com 5 classificadores diferentes (Árvore de
decisão, Random Forest, Naive Bayes, SVM Linear e SVM RBF) em 3 tarefas distintas.
Foi obtido uma resultado de 76%, 87% e 71% de acurácia nas tarefas A, B e C respectivamente.
Como trabalhos futuros, pretende-se estudar novos atributos, tais como léxicos
[Razavi et al. 2010], [Njagi et al. 2015], analizadores de classes gramaticais (Part-ofSpeech Tagging) [Derczynski et al. 2013], bem como avaliar outros classificadores, como
o BiLSTM e CNN [Zampieri et al. 2019].
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Abstract. Hospitalizations represent the highest per capita medical-hospital
cost for public and private health insurance providers. As a result, they significantly increase the cost of healthcare and account for most of the cost of
operators. Many of these hospitalizations can be predicted through the use of
machine learning techniques applied in the analysis of patients’ outpatient history data, as these patients have outpatient data available in the various public
and private health information systems. One such hospitalization is hospitalization for Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). This study aims
to find patterns in outpatient COPD data generating models for hospitalization
prediction based on machine learning algorithms.
Resumo. Internações hospitalares representam o maior custo médicohospitalar per capita para operadoras de planos de saúde públicos e privadas.
Por isso aumentam consideravelmente o custo de assistência médica e representam a maior parte do custo das operadoras. Muitas dessas internações podem
ser preditas através do uso de técnicas de aprendizado de máquina aplicadas na
análise de dados de histórico ambulatorial dos pacientes, já que estes pacientes
possuem dados ambulatoriais disponı́veis nos vários sistemas de informações
de saúde publica e privada. Uma dessas hospitalizações é a internação por
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Este estudo busca encontrar
padrões em dados ambulatoriais de DPOC gerando modelos para a previsão
de internação baseados em algoritmos de aprendizado de máquina.

1. Introdução
Atualmente os custos de internações hospitalares estão entre os mais altos dentre todos
os itens que compõem o custo médico hospitalar. É o que aponta o Índice de Variação
de Custos Médico-Hospitalares de 2018 [VCMH/IESS 2018]. Um paciente ao sofrer
uma internação ocupa um leito hospitalar, faz uso de medicamentos de alto custo, necessita de acompanhamento médico e de outros profissionais de saúde, necessita ter a
disposição equipamentos hospitalares, vestuário, alimentação, lavanderia, etc., elevando
assim o custo do serviço. Com o custo médico-hospitalar em crescente alta nos últimos
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anos [VCMH/IESS 2018] e o número de beneficiários caindo, é notório o interesse de setores ligados ao serviço, o estudo de técnicas e métodos cientı́ficos e práticos que tenham
potencial para diminuı́rem a ocorrência de internações hospitalares.
Dentre as várias patologias existentes e catalogadas que geram internações hospitalares, existem um grupo que são classificados internacionalmente como Ambulatory Care Sensitive Condition (ACSCs) e são foco de grande interesse no mundo todo
[Billings et al. 1993]. O interesse neste grupo se refere ao fato de que tais patologias são
passiveis de serem evitadas através do uso de boas práticas e tratamentos ambulatoriais
adequados.
Pesquisas buscam apresentar métodos que tornem possı́veis o diagnóstico precoce
destas doenças, de forma que as mesmas possam ser tratadas ambulatorialmente. Existem
modelos clı́nicos de referência, métodos estatı́sticos e mais recentemente foram desenvolvidos modelos utilizando algoritmos de aprendizado de máquina.
Segundo [Desikan et al. 2012], atualmente existem 16 identificadores de ACSCs
no Estados Unidos. Estes identificadores são apresentados Tabela 1.
Tabela 1. Classificação Internacional - ICSAP [Desikan et al. 2012]

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Grupo patológico
Complicação de curto prazo
Apêndice perfurado
Complicação de longo prazo
Asma pediátrica
Doença pulmonar obstrutiva crônica
Gastroenterite pediátrica
Hipertensão
Insuficiência cardı́aca congestiva
Baixo peso ao nascer
Desidratação
Pneumonia bacteriana
Infecção do trato urinário
Admissão sem procedimento
Diabetes não controlada
Asma no adulto
Amputação de membros inferiores em pacientes com diabetes

Condições de saúde com estes identificadores são evitáveis e isso gera uma grande
oportunidade para reduzir custos médicos. No Brasil segundo [Alfradique et al. 2009]
estas condições estão organizadas em 20 grupos, conforme pode ser visto na Tabela 2 e
são chamadas de Internações por Condições Sensı́veis a Atenção Básica - ICSAB.
Dentro dessas categorias existem algumas centenas de doenças subclassificadas
por seus CIDs 1 . Conforme a própria portaria ministerial 221 de 17 de abril de 2008
1

CID é um acrônimo da Classificação internacional de doenças (ICD - International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems). Atualmente está na décima versão (CID-10). Ele á
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Tabela 2. Classificação no Brasil - ICSAP

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Grupo patológico
Doenças prevenı́eis imunizáveis
Condições evitáveis (sensı́veis)
Gastroenterites infecciosas e complicações
Deficiências nutricionais
Anemia
Infecções de ouvido nariz e garganta
Pneumonias bacterianas
Asma
Doenças das vias aéreas inferiores
Hipertensão
Angina pectoris
Insuficiência cardı́aca
Doenças cerebrovasculares
Diabetes mellitus
Epilepsias
Infecção no rim e trato urinário
Infecção da pele e tecido subcutâneo
Doença inflamatória de órgãos pélvicos femininos
Úlcera gastrointestinal
Doenças relacionadas ao pré-natal e parto

[Noronha 2008] que a estabeleceu as patologias da lista de ICSAB no Brasil, a intenção
principal foi de que ela pudesse ser utilizada como instrumento de avaliação da atenção
primária e/ou da utilização na atenção hospitalar, podendo ser aplicada para avaliar o
desempenho do sistema de saúde brasileiro SUS.
Ainda sobre o Brasil, segundo [Morimoto and Costa 2017] é notório que estudos
apontem não haver tendência de diminuição nos coeficientes de ICSAB, apesar de que
em algumas regiões houve diminuição com o aumento de estratégias de saúde da famı́lia.
Esses fatos evidenciam a necessidade de adoção de técnicas além das que já foram adotadas. Uma dessas técnicas é a predição de situações de risco através do uso da tecnologia,
mais precisamente algoritmos de aprendizado automático. Abordagens usando mineração
de dados e aprendizado de máquina além de outras técnicas, tem sido bastante discutidas
e pesquisadas para predição de condições de saúde em pacientes com câncer, doenças
cardı́acas, fatores psicológicos, mal de parkson, hepatites, entre tantas outras, mas poucos discutidas no que diz respeito a predição de patologias relacionadas as Ambulatory
Care Sensitive Condition (ACSC) [Morimoto and Costa 2017].
Segundo [Sarkar and Srivastava 2013] explicam, técnicas de aprendizado de
máquina fizeram da tarefa de detecção de pacientes com o risco de eventos potenciala classificação e codificação das doenças e uma ampla variedade de sinais, sintomas, achados anormais,
denúncias, circunstâncias sociais e causas externas de danos e/ou doença[Stefanie Weber 2018]. Está prevista uma nova versão (CID-11), que deve ser lançada em junho de 2018, para entrar em vigor a partir de
2022
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mente evitáveis (PPEs) complicados, devido à natureza complexa da análise de um registro eletrônico de saúde (EHR), ou seja, o prontuário eletrônico do paciente, já que os
dados normalmente são incompletos e dispersos e várias bases de dados. O aprendizado
de máquina, quando aplicado à modelagem preditiva, pode determinar padrões de fatores
de risco úteis para melhorar a qualidade da previsão.
Por ser uma das principais causas de morbidade e mortalidade
[Orchard et al. 2018], várias técnicas tem sido exploradas em busca de modelos
que possam detectar internações por doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC. Dentre
as técnicas de aprendizado de máquina que vêm sendo empregadas na predição de
internação por doença pulmonar obstrutiva crônica, podemos destacar: support vector
machine e neural networks [Dias et al. 2014]; neural networks [Orchard et al. 2018];
support vector machine, nayve bayes, decisions tree [Swaminathan et al. 2017]; random
forest [Spathis and Vlamos 2017]; logistic regression [Xie et al. 2013]
Outros grupos patológicos pesquisados também foram estudados utilizando uma
variedade de outras técnicas, porém as tradicionais são as mais exploradas. Neste contexto, serão utilizados para a comparação deste estudo os modelos utlizando support vector machine, multilayer perceptron, nayve bayes e decisions tree.
O objetivo desde trabalho é de encontrar padrões em dados ambulatoriais para
detecção de internações por doença pulmonar obstrutiva crônica em quatro técnicas tradicionais de aprendizado de máquina e compará-los.
O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta
o método utilizado para geração do conjunto de dados; a Seção 3 aborda os resultados
dos experimentos deste trabalho; a Seção 4 faz uma discussão sobre estes resultados; e a
Seção 5 faz uma conclusão deste estudo.

2. Metodologia

Neste trabalho, propõe-se o uso de uma abordagem metodológica que busque equilibrar a engenharia de dados e a capacidade de representação das técnicas de aprendizado
de máquina para prever a internação hospitalar. Para isso foram selecionadas as caracterı́sticas de dois bancos de dados relacionais e depois as mesmas foram associadas em
uma única base para a formação do conjunto de dados. Com uma quantidade de dados adequada é possı́vel prever as internações e ao mesmo tempo deixar os modelos de
predição com um custo computacional baixo. O que se observou durante os experimentos é que quando se utiliza uma quantidade muito grande de caracterı́sticas, o modelo
tende a um custo computacional demasiadamente alto. Então o que se buscou foi utilizar
na metodologia uma quantidade de caracterı́sticas que melhor representassem os dados,
utilizando algorı́timos de seleção de variáveis, selecionando apenas aquelas que melhor
representam a seleção da variável dependente. A Figura 1 demonstra o fluxograma da
metodologia utilizada para a pesquisa.
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Figura 1. Metodologia do experimento.

2.1. Linguagens e bibliotecas

Os modelos propostos nestes experimentos foram implementados na linguagem Python
utilizando a biblioteca scikit-learn.
A scikit-learn é uma biblioteca de aprendizado de máquina de código aberto para
a linguagem de programação Python, onde inclui uma vasta quantidade de algoritmos de
classificação, regressão e agrupamento incluindo decisions tree, support vector machine,
random forest, gradient boosting, k-means, nayve bayes, neural network, etc.
A biblioteca foi utilizada em conjunto com a linguagem Python e outras bibliotecas cientificas como NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Plotly. Os modelos foram
implementados utilizando o ambiente computacional web, Jupyter Notebook em uma Virtual Machine Debian GNU/Linux.

2.2. Seleção de conjunto de dados

Para os experimentos desta pesquisa foram utilizados dados de pacientes do municı́pio
de Mineiros - Goiás/Brasil, de dois sistemas de informações de saúde. Um sistema de
informações com dados de histórico ambulatorial e outro com histórico de internações
hospitalares. As informações foram coletadas de unidades básicas de saúde de gestão do
SUS e possuem informações de dados clı́nicos, laboratoriais, epidemiológicos, sociodemográficas, ou seja, dados de prontuário eletrônico do cidadão e dados provenientes de
fichas de atendimentos ambulatoriais. As internações são provenientes de 4 hospitais privados credenciados SUS. A Figura 2 demonstra o fluxograma do processo de formação
do conjunto de dados, aplicado aos dois bancos de dados relacionais.
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Figura 2. Fluxograma para formação do conjunto de dados.

Dessas internações foram separadas apenas as patologias dentro do grupo de
internações por condições sensı́veis a atenção ambulatorial. E para este estudo foram
selecionadas as internações por doença pulmonar obstrutiva crônica. Os registros das bases de dados ambulatoriais e hospitalares utilizados na pesquisa foram coletados nos dois
bancos de dados no perı́odo de 01/2013 a 07/2018.
2.2.1. Seleção de amostras alvo
Após a seleção das caracterı́sticas e amostras nos dois bancos de dados, foi realizada a
junção das dois conjuntos de dados resultantes do select SQL e a associação das caracterı́sticas dos mesmos para a identificação da variável dependente (internação) com os
respectivos registros ambulatoriais, identificando nas amostras aqueles pacientes que tiveram internações após o atendimento ambulatorial. Neste processo de seleção, todas
as amostras foram rotuladas como true, para registros de pacientes que tiveram uma
internação após o atendimento ambulatorial, e false para paciente que não tiveram uma
internação após o antedimento ambulatorial. No total o conjunto de dados ficou com 81
caracterı́sticas e 189.208 registros, com 179.968 rotulados como não houve internação
posterior ao registro (false) e 9.240 como houve internação. As internações por doença
pulmonar obstrutiva crônica posterior ao registro representavam 981 do total de ICSAP
conforme podemos observar na Tabela 3.
Como o foco do estudo são as internações por condições sensı́veis a atenção
primária, mais precisamente as internações por doença pulmonar obstrutiva crônica, todas
as ocorrências com registros de internações por estas condições foram selecionadas. De-
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Tabela 3. Resumo dos dados com as classes

Classe
Com internação
Sem internação

Quantidade de dados
981
179.968

Percentual
0,5%
99,5%

mais internações por condições, serão exploradas em trabalhos futuros e por isso foram
removidas do conjunto de dados, restando apenas as internações por DPOC. A Tabela 3
mostra um resumo da quantidade de registros resultantes no conjunto de dados de treino.
2.3. Pre-processamento de dados
O conjunto de dados da pesquisa foram selecionados de dois bancos de dados relacionais
e inicialmente foi realizado o pre-processamento desses dados.
2.3.1. Limpeza (seleção) de caracterı́sticas
Caracterı́sticas com valores duplicados foram removidas junto com aquelas que não continham nenhum valor. Por ser tratar de dados de um sistema legado, algumas caracterı́sticas
não obrigatórias são ignoradas pelos usuários e por isso resultam em registros vazios.
2.3.2. Tratamento de dados incompletos ou ausentes
Os registros da base de dados na maioria dos casos, são de dados binários para uma
determinada caracterı́stica. Estes dados são registrados como um série de perguntas das
quais as respostas são sim ou não. Usuários tendem a ignorar estas entradas quando não
são obrigatórias e por isso elas foram preenchidas com um caractere que indica que a
informação foi omitida na hora do atendimento.
2.3.3. Tratamento de dados discrepantes ou atı́picos
Por ser uma base em que o sistema legado utiliza se de campos pre-definidos para o
preenchimento, não se encontrou dados discrepantes ou atı́picos. Os dados de internações
também não tinham discrepâncias, pois a fonte dos dados é de um sistema de faturamento,
onde todos os dados são validados e por isso não tinham valores atı́picos.
2.3.4. Criação de caracterı́sticas derivados
Devido a natureza exploratória dos experimentos, algumas caracterı́sticas novas foram criadas para uma melhor representação dos dados. Foram criados mais três campos:id paciente, id paciente interna, e qt paciente interna. Para a id paciente foi calculado a idade do paciente, utilizando a sua data de nascimento e o dia do registros no conjunto de dados. Para id paciente interna foi calculado com base na data de nascimento
e o dia da internação. Para a qt paciente interna foram calculados quantos registros o
paciente teve, anteriores a data de internação até o dia da internação.
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2.3.5. Anonimização dos dados
As consultas SQL no banco de dados de atendimentos ambulatoriais selecionaram, apoś
a geração do conjunto de dados, registros de dados brutos. O identificador utilizado para
identificar unicamente o paciente foi o cartão nacional de saúde (CNS). Este atributo
foi posteriormente anonimizado, por questões de privacidade com os dados do paciente,
sendo assim impossı́vel em qualquer circunstância a identificação do paciente.

2.4. Transformação
Os dados pré-processados foram então convertidos para uma estrutura compatı́vel com o
algoritmo de aprendizado.

2.4.1. Balanceamento das classes
As duas classes são extremamente desbalanceadas, conforme podemos observar na Tabela 3. Desta forma, foi utilizado a técnica de amostragem (sampling) para diminuir o
efeito negativo desta diferença sobre os dados. Foi usado a técnica de Random undersampling na classe majoritária que representam os pacientes com registros ambulatoriais que
não tiveram internações após o registro atendimento. Assim, a base de dados ficou balanceada com a mesma quantidade de registros de pacientes que tiveram e que não tiveram
internação.

2.4.2. Seleção de variáveis
Técnicas de seleção para redução de dimensionalidade são importantes, pois tem a
capacidade de selecionar os melhores recursos de forma que reduz o custo computacional e otimiza o modelo de predição. Nos experimentos utilizou-se do módulo
sklearn.feature selection do python para implementar a seleção automatizada de caracterı́sticas.
A classe no módulo sklearn.feature selection foi usada para seleção de recursos
e redução de dimensionalidade no conjuntos de amostras, para melhorar as pontuações
de precisão dos estimadores e para melhorar o desempenho do algorı́timo no conjunto de
dados.
A classe sklearn.ensemble.ExtraTreesClassifier implementa um meta-estimador
que se encaixa em várias árvores de decisão aleatórias, em várias subamostras do conjunto de dados e usa a média para melhorar a precisão preditiva e controlar a adaptação
excessiva. A Tabela 4 mostra as 25 variáveis mais relevantes calculadas pelo estimador.
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Tabela 4. Variáveis com maior relevância

Caracterı́stica
co exame
st fumante
nu altura
st hipertensao arterial
st diabete
co dim tipo orientacao sexual
co tipo atend
nu peso
st infarto
tp atend
st problema rins nao sabe
st usa planta medicinal
co dim cbo
st doenca respira n sabe
st deficiencia
st solicitado avaliadoA
st problema rins
st doenca respiratoria
st doenca cardiaca
st solicitado avaliadoS
st domiciliado
st doenca respira outra
st proced dab
st avc
st alcool

Relevância
0,128
0,067
0,062
0,062
0,060
0,055
0,050
0,050
0,045
0,040
0,039
0,037
0,031
0,031
0,025
0,020
0,020
0,018
0,017
0,015
0,014
0,012
0,012
0,012
0,012

A técnica ao ser aplicada, calcula um percentual de relevância da caracterı́stica
para explicar a variável dependente e gerar uma classificação baseada na importância da
caracterı́stica (feature importances ) sendo que quanto maior o valor, mais importante o
recurso. Após o processamento, o algoritmo seleciona os atributos mais relevantes. Apenas atributos com feature importances maior que zero foram utilizados na construção de
modelos. O SelectFromModel seleciona por padrão os recursos cuja importância é maior
que a importância média de todos os recursos, esse limite pode ser alterado, mas nestes
experimentos foi utilizado o valor padrão.

2.4.3. GridSearchCV
Os parâmetros utilizados nos modelos finais foram resultados de uma exaustiva pesquisa,
utilizando uma classe em python, pertencendo ao pacote sklearn chamado GridSearchCV.
O estimador GridSearchCV busca dentro de uma série de valores, os que desempenham
o melhor ajuste e pontuação, para a base de dados em questão.
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2.4.4. Avaliação dos classificadores
Em todos os modelos experimentadas foi utilizada a técnica de k-fold cross validation
com o valor de k=30.
A avaliação do desempenho de uma classificação é baseada na contagem de
registros de teste corretamente e incorretamente previstas pelo modelo e são normalmente
organizadas em uma tabela conhecida como matriz de confusão. [Pang-Ning Tan 2005]
explica que é mais conveniente resumir as informações de uma matriz de confusão em
um único número para compararmos o desempenho de diferentes modelos. Isso pode ser
feito com o uso da métrica de desempenho acurácia. Ela é definida como a proporção
do número total de previsões que estavam corretas, ou seja, a porcentagem do total de
registros classificados corretamente. A acurácia é determinada pela formula a seguir:
Acurácia =

(T P +T N )
(T P +F P +F N +T N )

Onde:
• TP = Positivos verdadeiros (True Positive): quantidade de exemplos positivos corretamente classificados.
• FP = Falsos positivos (False Positive): quantidade de exemplos negativos erroneamente classificados como positivos.
• FN = Falsos negativos (False Negative): quantidade de exemplos positivos erroneamente classificados como negativos.
• TN = Negativos verdadeiros (True Negative): quantidade de exemplos negativos
corretamente classificados.
Uma representação gráfica que é amplamente difundida para avaliar o desempenho de modelos de aprendizado é a curva ROC (Receiver Operating Characteristic). Ela
foi usada pela primeira vez na área de medicina na década de 60 [Institute 2003].
A área sob a curva (AUC - Area Under Curve) ROC é frequentemente usada como
medida de qualidade dos modelos de classificação [Theodoridis and Koutroumbas 2008].
Um classificador aleatório tem uma AUC ROC de 0,5 enquanto a AUC para um classificador perfeito é igual a 1. Na prática, a maioria dos modelos de classificação tem uma
AUC ROC entre 0,5 e 1.
2.5. Algoritmos de Aprendizado de Máquina
Os algoritmos de aprendizado de máquina que foram utilizados para gerar os modelos
classificadores neste trabalho foram: Support Vector Machine (SVM), Rede Neural Multilayer Perceptron (MLP), Rede Bayesiana Naı̈ve Bayes (NB), e Árvore de Decisão (DT).

3. Resultados
Os seguintes resultados demonstrados na Tabela 5 consolidam os resultados dos experimentos.
Tabela 5. Resultados obtidos pelos quatro modelos classificadores gerados.

Acurácia
AUC ROC

DT
0,89 (< 10E-4)
0,91 (± 0,04)

NB
0,84 (< 10E-4)
0,87 (± 0,04)
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SVM
0,97 (< 10E-4)
0,97 (± 0,00)

MLP
0,90 (± 0,05)
0,90 (± 0,03)
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Os resultados representam os valores de acurácia e AUC ROC com a base de
testes. Foi calculado o valor de acurácia e AUC ROC e depois calculado a média e o
desvio padrão do conjunto de dados. Após os treino, o modelo foi testado para verificar
a capacidade de previsão de novos casos, com uma base de testes que não foi utilizada na
validação cruzada, sendo reservado 30% do conjunto de dados para testes.

4. Discussão
Conforme é possı́vel observar na Seção 3 e na Tabela 5, a técnica que obteve a melhor
pontuação média de acurácia, chegando a 0,97 (< 10E-4) foi o SVM, seguido pelo MLP
com 0,90 (± 0,05). Em seguida podemos observar que a DT com acurácia de 0,89 (< 10E4) teve um desvio padrão muito baixo, o que o coloca muito próximo do modelo MLP
em eficácia para classificação de novos casos. E por último o NB teve o pior desempenho
com acurácia de 0,84 (< 10E-4).
A seguir podemos observar os resultados de AUC ROC e os valores de pontuação
média de classificação. A técnica que na média obteve o melhor resultado foi o SVM
alcançando valores de AUC ROC de 0,97 (< 10E-4) com um desvio padrão bem baixo,
seguido pelas DT com AUC ROC de 0,91 (± 0,04), seguido pelo MLP com 0,90 (± 0,03)
e por último o NB com pontuação de 0,87 (± 0,04).
Com os valores de acurácia e AUC ROC melhores que as demais técnicas e com
desvio padrão baixo entre as amostras com SVM, pode-se entender que para este conjunto
de dados e com os parâmetros testados esta técnica se mostra superior aos demais.
Os resultados apresentados na seção 3 com as quatro técnicas evidenciam modelos
de qualidade e que abordagens de aprendizado de máquina utilizando dados ambulatoriais
de prontuário eletrônico podem proporcionar modelos com bons nı́veis de assertividade
para a previsão de internações por doença pulmonar obstrutiva crônica.
Neste estudo, é importante destacar o alto esforço para à coleta, modelagem e
tratamento de dados de prontuário eletrônico que foram retirados de um sistema real em
produção e depois pre-processados. Assim cabe registrar que o estudo diz respeito ao
uso de dados ambulatoriais em um determinado perı́odo de tempo e em uma determinada
população alvo. Portanto, a metodologia e a modelagem de dados utilizada, através da
seleção das melhores variáveis discutido na Seção 2 e visto na Tabela 4, podem contribuir
muito para gerar melhores decisões clinicas baseados na análise dos dados reais pregressos dos pacientes.
Apesar da importância incontestável de todas as fases da metodologia adotada,
observa-se que se deve dar a devida importância à seleção e tratamento das caracterı́sticas,
pois são fundamentais para a geração de modelos de qualidade. Com isso, contando com
uma base de dados históricos é possı́vel com estas técnicas prever um cenário, prevendo
as internações por DPOC, possibilitando assim a gestão informações decisivas para a
tomada de decisão clı́nicas de tratamentos médicos. Apesar dos resultados, ainda não há
um estudo para determinar a viabilidade de sua aplicação em um cenário real.

5. Conclusões
Internações por condições sensı́veis a atenção ambulatorial é uma questão que traz grandes preocupações para os sistemas de saúde de todo o mundo. Custos operacionais tendem
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a aumentar quando lidamos com pacientes de alto risco, com doenças graves. As técnicas
de aprendizado de máquina são muito utilizadas na área médica pois trazem resultados
com alto ı́ndice de acerto.
A utilização destas técnicas em dados ambulatoriais de prontuário eletrônico para
detecção de internações se mostram promissoras, pois tem potencial para serem utilizadas
pelas operadoras de saúde de todo o mundo. Os resultados destes experimentos ainda
necessitam de validação prática posterior, para verificação se a técnica realmente pode
ser funcional na prática do dia a dia, e se a mesma traria benefı́cios para as operadoras,
equipes profissionais e ao paciente.
Os resultados dos experimentos disponı́veis na Seção 3 demonstram que as
técnicas de aprendizado de máquina podem fornecer modelos de previsões promissores,
e verificando que técnicas de aprendizado de máquinas podem ter comportamentos diferentes dependendo da base de dados aplicada, assim sugerindo que a exploração de mais
de uma técnica permite a escolha de uma modelo que melhor representa o conjunto de
dados.
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Abstract. This research proposes two computer vision methodologies for counting trees from satellite images. The methodologies consist of a common processing given by conversion of the images to gray levels, binarization, morphological treatment and application of the distance transform. In a second step of
the process we compare watershed segmentation with peak detection by local
maximum filtering. In the third phase, the identified objects are labeled. The
methodology was evaluated in satellite images obtained via Google Maps API
of two types of trees: jabuticaba and coconut trees. Best results were obtained
for maximum local filtering, with 92.03 % accuracy for jabuticaba tree counts
and 92.88 % for coconut trees.
Resumo. Nesta pesquisa são propostas duas metodologias de visão computacional para a contagem de árvores a partir de imagens de satélite. As metodologias consistem de um processamento comum à ambas dado por conversão das
imagens para nı́veis de cinza, binarização, tratamento morfológico e aplicação
da transformada da distância. Numa segunda etapa do processo comparamos
segmentação por inundação (watershed) com detecção de picos por filtragem
máxima local. Na terceira fase é feita a rotulação dos objetos identificados. A
metodologia foi avaliada em imagens de satélite obtidas via API Google Maps
de dois tipos de árvores: jabuticabeiras e coqueiros. Melhores resultados foram
obtidos para filtragem máxima local, com 92.03% de precisão para a contagem
de plantas de jabuticabeiras e 92.88% para coqueiros.

1. Introdução
Contagem de plantas é importante para o gerenciamento agrı́cola e de florestas, provendo
informações precisas para planejamento de irrigação, aplicação de fertilizantes, estimativa de produtividade, e inventários de quantidade de biomassa e de estoque de carbono.
Um acompanhamento temporal do número de plantas também pode prover informação
para fiscalização e para verificação de mortalidade de plantas, que pode ser um ı́ndice
importante quando associado à doenças, condições meteorológicas e fatores do ecossistema [Daliakopoulos et al. 2009].
O trabalho de contagem de árvores é tradicionalmente feito por pesquisas de
campo, que são demoradas, têm alto custo e são altamente suscetı́veis a erros. Contudo os avanços dos últimos anos na qualidade de imagens de satélite e o desenvolvimento de veı́culos aéreos não-tripulados (VANTs) de custo acessı́vel têm aberto caminho para várias pesquisas de sensoriamento remoto com variados propósitos. Satélites
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comerciais como Quickbird, Orbview e Ikonos produzem imagens de alta resolução
permitindo a detecção, identificação e contagem de objetos na superfı́cie do solo
com alta precisão [Vibha et al. 2009, Srestasathiern and Rakwatin 2014a, Li et al. 2017,
Recio et al. 2013, Franco et al. 2013, González-Jiménez et al. 2007]. VANTs também
têm sido amplamente usados e suas principais vantagens em relação a satélites
são a resolução de imagens e possibilidade de obter imagens a qualquer dia e
horário [Disperati et al. 2007, Kestur et al. 2018]. Satélites são crı́ticos em determinadas
épocas do ano devido a presença de nuvens.
Dada a disponibilidade de imagens de sensoriamento remoto, pesquisadores têm
concentrado no desenvolvimento de técnicas que possam vir a substituir a análise humana das imagens captadas. Existe uma variedade de abordagens computacionais para a
detecção de árvores, tais como casamento de template, segmentação por crescimento de
regiões e detecção de picos. Métodos de casamento de template constroem uma série de
modelos para caracterizar os aspectos de uma árvores, levando em consideração a geometria e propriedades radiométricas. Uma vez construı́dos os templates um procedimento de
casamento por janela deslizante é implementado para buscar os melhores casamentos, isto
é, os locais de maiores probabilidades de existência de árvores. Métodos de crescimento
de regiões partem de vários pixels semente e vai agregando novos pixels na vizinhança
conforme algum critério de similaridade. Métodos de filtragem máxima local são usados
para detectar picos locais, dados por uma alta saturação de verde normalmente encontrada
no interior das copas das árvores. Tal procedimento é aplicado por mecanismo de janela
deslizante de um tamanho especı́fico.
Nesta pesquisa desenvolvemos duas metodologias para a contagens de árvores a
partir de imagens de satélite de alta resolução. As metodologias consistem de um processamento comum à ambas: conversão das imagens para nı́veis de cinza, binarização,
tratamento morfológico e aplicação da transformada da distância. Numa segunda etapa
do processo comparamos segmentação por inundação (watershed) com a abordagem de
detecção de picos através do método de filtragem máxima local. Na terceira fase é feita
a rotulação dos objetos identificados, onde o número de rótulos corresponderá ao número
estimado de árvores.
O restante desde texto é organizado da seguinte forma. Na seção 2 apresentamos
trabalhos correlatos referentes à contagem de plantas por técnicas de visão computacional
com base em imagens de satélite ou em imagens captados por veı́culos aéreos. Na seção 3
apresentamos as bases de imagens de satélite usadas nos experimentos e os métodos desenvolvidos. Na seção 4 são apresentados os resultados obtidos, e discutidos os prós e
contras de cada metodologia. Por fim na seção 5 destacamos as principais contribuições
desta pesquisa e os aspectos que carecem de novas investigações.

2. Trabalhos Correlatos
Conforme mencionamos anteriormente as principais categorias de métodos para a
detecção de árvores são os baseados em template, baseados em crescimento de regiões
e baseados na detecção de picos. Outras abordagens que têm sido empregadas são
segmentação baseada em grafo e redes neurais convolucionais profundas.
[Vibha et al. 2009] utiliza imagens de satélite QuickBird para a contagem de pal-

144

VII Escola Regional de Informática de Goiás, Goiânia - GO, 22 e 23 de Novembro de 2019.

meiras em Mysore, estado de Karnataka, Índia. A técnica empregada usa a filtragem
da mediana para eliminar ruı́dos, limiarização automática e um método de casamento de
árvore baseado em modelo (template). A taxa de precisão média da contagem foi de 88%.
[González-Jiménez et al. 2007] usa imagens de satélite QuickBird de alta
resolução do Sul da Espanha para a contagem de Oliveiras. O método consiste da detecção
de bordas através do operador Canny e computação do centroide de cada objeto através da
transformada da distância de Chamfer. Os autores classificam os candidatos à árvores de
Oliveira através de um método probabilı́stico baseado em template. A precisão do método
na detecção de plantas é 99.25%. O resultado é um conjunto de pontos que estima o centro
da copa das árvores.
[Maillard and Gomes 2016] usa imagens de satélite coletadas via Google Earth.
Foi desenvolvido um algoritmo baseado em template que inclui propriedades geométricas
e ópticas. Os tipos de plantas que foram estudadas são nogueiras, laranjeiras, mangueiras
e macieiras. Para nogueiras, laranjeiras e mangueiras obtiveram uma taxa de precisão
superior a 90%, já para macieiras a taxa de precisão foi abaixo de 75%.
Filtragem máxima local é empregada em um grande número de trabalhos de
detecção e contagem de plantas. [Disperati et al. 2007] usa imagens de fotografias aéreas
para a contagem de Pinus elliottii na Floresta Nacional de Irati, Paraná. Para a contagem
os autores empregam a técnica de filtragem local máxima, onde os autores investigaram
o influência do tamanho de máscaras do filtro em função da resolução das imagens. Com
as imagens de maior resolução foram obtidos o melhor resultado, sendo este de 97% de
precisão para imagens de 600 dpi.
[Katoh and Gougeon 2012] utiliza imagens multiespectrais (RGB e infravermelho) de alta resolução de árvores conı́feras de cinco espécies do Japão, captadas por um
avião. Os autores combinam uma técnica de delineação da coroa das árvores, baseada na
detecção de vales, com uma técnica de detecção do topo das árvores baseada em filtragem
máxima local. A precisão da contagem de árvores é de 84%.
[Srestasathiern and Rakwatin 2014b] usa imagens do satélite QuickBird, as quais
são multiespectrais e de alta resolução, para a detecção e contagem de dendezeiros
na Tailândia. O método desenvolvido usa um ı́ndice de vegetação para diferenciar os
dendezeiros do plano de fundo da imagem. Em seguida é aplicado um algoritmo de
transformação de ranking, seleção de caracterı́sticas e análise de semi-variograma. Posteriormente picos locais são identificados usando o algoritmo de supressão não maximal.
O método obteve 90% de precisão.
[Wulder et al. 2004] usa imagens de satélite IKONOS e MEIS II, da ilha de
Vancouver, estado de British Columbia, Canada, para a contagem de árvore Abeto-deDouglas e Cedro Vermelho Ocidental. A técnica usada para a detecção das árvores foi a
de filtragem máxima local. Usando imagens de satélite IKONOS teve-se 85% de precisão
enquanto que usando imagens de satélite MEIS II teve-se 67% de precisão.
[Gebreslasie et al. 2011] usa imagens de satélite para a contagem de árvores de
Eucalipto em KwaZulu-Natal, Africa do Sul. Os autores aplicam suavização gaussiana e
filtragem máxima local. A taxa de precisão obtida foi de 85%.
[Recio et al. 2013] usa imagens de satélite de alta resolução para a contagem

145

VII Escola Regional de Informática de Goiás, Goiânia - GO, 22 e 23 de Novembro de 2019.

de citros em Valência-Espanha. O método desenvolvido contém os seguintes passos: suavização de imagem por um filtro da média ponderada, classificação nãosuperviosionada com o algoritmo k-means, identificação das regiões correspondentes a
árvores por um algoritmo de classificação baseado em regra que usa caracterı́sticas espectrais, individualização das árvores usando transformada da distância e filtragem máxima
local. O melhor resultado dos autores foi 95.96% de precisão. Este trabalho também calcula outras medidas da plantação como taxa de cobertura do solo, delimitação da área da
copa das árvores, entre outras.
[Franco et al. 2013] usa imagens de satélite GeoEye-1 de Massafra, Provı́ncia de
Taranto, no Sul da Itália, para a contagem de citros. O método proposto aplica um filtro
de suavização anisotrópico, filtro de mı́nimo local, filtragem falsos positivos baseados em
um cálculo de homogeneidade de informação referente à vegetação em torno de um dado
pixel, e agregação espacial de pontos mı́nimos próximos que correspondem a uma mesma
planta. O melhor resultado foram para plantas com espaçamento 5 × 5, obtendo 98.3%
de taxa de detecção.
Alguns trabalhos têm empregado a metodologia de segmentação por crescimento
de regiões, sendo segmentação por watershed a técnica mais usada. [Kestur et al. 2018]
utiliza imagens de alta resolução espacial de veı́culos aéreos não tripulados (VANTs) de
caracterı́sticas distintas (de asas fixas e multirotor). Classificação supervisionada é realizada usando máquina de aprendizagem extrema (MAE), que usa valores RGB como entrada e produz um valor binário para cada pixel como saı́da (árvore ou não-árvore). Para
corrigir a classificação errônea de pixel de não-árvore como pixel de árvore os autores empregam uma classificação espacial baseada em propriedades geométricas. A delineação e
contagem de árvore é feita através da aplicação do algoritmo watershed. Os autores aplicaram o método em plantações de manga, banana e coqueiros da Índia e em comparação
com um método baseado no algoritmo de agrupamento das k-médias (k-means), concluı́ram que o método proposto baseado em MAE produziu resultados mais precisos.
[Koch et al. 2006] apresenta uma abordagem para detecção de árvores individuais
usando dados obtidos com tecnologia laser a partir de sensores LIDAR instalados em aeronaves. A região de estudo é localizada em Freibug, Alemanha onde há três espécie de
árvores: Carvalho Inglês, Carvalho Vermelho e Maple Norueguês. O método desenvolvido calcula um modelo de altura de copa, aplicada uma suavização gaussiana, filtragem
máxima local para detectar o pontos máximos locais e por fim aplica um algoritmo que
denominado Pouring que segue um conceito de espalhamento de lı́quido, sendo similar ao
inverso do procedimento do algoritmo de inundação (watershed). Os autores obtiveram
até 87.3% de classificação correta para uma dada imagem.
Técnicas recentes de aprendizagem profunda têm sido empregadas com sucesso
em alguns trabalhos. [Li et al. 2017] também usa imagens do satélite QuickBird multiespectrais e de alta resolução para a detecção e contagem de dendezeiros na Malásia. Os
autores apresentaram um framework de aprendizagem profunda para detecção e contagem
de plantas. Eles usaram um conjunto de amostras manualmente rotuladas para treinar e
otimizar uma rede neural convolucional. Em seguida foram preditos rótulos para amostras da base de dados tomadas através de uma técnica de janela deslizante. Em seguida as
coordenadas próximas, correspondentes à mesma árvore, foram combinadas para obter o
resultado de detecção final. A precisão obtida foi de 96%.
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[Puttemans et al. 2018] compara três arquiteturas para a detecção e classificação
de coqueiros em imagens aéreas de alta resolução: uma abordagem de cascata sugerida
por Viola e Jones, a arquitetura proposta por Dollár baseada em um conceito de agregação
ou integração de caracterı́sticas e uma arquitetura de aprendizado profundo. Os melhores
resultados foram obtidos por aprendizagem profunda com 97.4% de acurácia, seguido
pela técnica em cascata com 94.56% de acurácia. O local da plantação não é mencionado.
Uma outra abordagem utilizada é a segmentação baseada em grafo. O trabalho de
[Strimbu and Strimbu 2015] usa imagens obtidas por aviões com sensor LIDAR, para a
contagem de três espécies de Pinus. Os autores propuseram um método de segmentação
baseado em grafo que quantifica a estrutura topologia da vegetação da floresta em um
grafo ponderado e particiona o grafo para segmentar as árvores individuais. A principal contribuição é o desenvolvimento de uma abordagem topológica baseada em várias
critérios de coesão do grafo. A taxa de detecção reportada varia de 87% à 100% dependendo da densidade da floresta.

3. Materiais e Métodos
3.1. Base de dados de imagens
Foram coletadas imagens de plantações de jabuticabeiras e de coqueiros, utilizando a
API Python do Google Maps. A API do Google Maps permite obter imagens de satélite
do Google Maps, informando como entrada as coordenadas de latitude, de longitude e
um parâmetro de zoom. A API também possui constantes internas que permite definir a
dimensão (linhas colunas) da imagem desejada a partir do ponto de latitude e longitude
especificado. O nı́vel de zoom da API varia no intervalo de 0 – 23, sendo 23 o maior nı́vel
de zoom. Coletamos imagens com nı́vel de zoom 18. Todas as imagens de satélite obtidas
foram captadas pelo satélite Airbus/CNES em 2019. A nossa base de dados é formada
por imagens das seguintes localidades/plantações:
Fazenda Jabuticabal / plantação de jabuticabeiras: A Fazenda Jaboticabal é localizada na GO-319, Hidrolândia – GO, latitude: -16.911523, longitude: -49.360602
(1654’41.5”Sul, 4921’38.2”Oeste).
Fazenda em Porto Seguro / plantação de coqueiros: Fazenda de plantação de coqueiros na Bahia, municı́pio de Porto Seguro, latitude: -16.378640, longitude: 39.089385 (1622’43.1”Sul, 3905’21.8 Oeste).
3.2. Metodologias para a contagem de árvores
Nesta seção descrevemos as duas metodologias usadas para a contagem de plantas. Conforme mencionado anteriormente as metodologias compartilham de uma fase inicial de
processamento comum e se diferem no método de identificação de árvores. Após a
identificação as árvores são rotuladas. A Figura 1 ilustra as metodologias desenvolvidas e comparadas. Inicialmente é feito a conversão das imagens para nı́veis de cinza.
Em seguida é aplicado o método de Otsu para binarização, com o intuito de separar pixels de plantas de outras classes de pixels. Com o objetivo de preencher buracos nas
copas das plantas e eliminar fendas estreitas entre plantas é aplicado um processamento
morfológico. Posteriormente é aplicada a transformada da distância com o intuito de dar
valores mais altos no centro da copa das plantas e valores mais baixos à medida que se
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distância do centro da copa da árvore; este é um processamento padrão em vários algoritmos de identificação de objetos. O processamento até este momento é comum à ambas as metodologias. Tomando como entrada a imagem produzida pela transformada da
distância, foi aplicado dois métodos para a detecção de plantas: segmentação watershed
e detecção de picos pela filtragem máxima local. Em seguida as árvores detectadas são
rotuladas, sendo o número de rótulos atribuı́dos igual ao número estimado de árvores.

Imagem original
Conversão
para níveis de
cinza

Binarização

Morfologia matemática

Imagem em níveis de cinza

Imagem processada
Transformada da
Distância

Segmentação
watershed

Filtragem máxima
local

Imagem binarizada
Imagem segmentadas

Pontos de máximo local plotados

Figura 1. Passos das metodologias propostas para a contagem de árvores.

3.3. Conversão para nı́veis de cinza
Para a conversão das imagens para nı́veis de cinza usamos a medida de luminância [Gonzalez and Woods 2006], que é projetada para casar a percepção humana
de brilho, devido a proporção de células sensı́veis a cada uma das cores primárias, Red
(R), Green (G) e Blue (B). Assim, é usada a combinação ponderada dos canais R, G e B
dada por:
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Luminância = 0.2989 ∗ R + 0.5870 ∗ G + 0.1140 ∗ B

(1)

Este cálculo de luminância é o padrão adotado por boa parte das bibliotecas de
processamento de imagens para a converter as imagens coloridas para imagens em nı́veis
de cinza.
3.4. Binarização
Após as imagens serem convertidas do sistema de cores RGB para nı́veis de cinza, elas
foram binarizadas pelo método de Otsu. A ideia do método de Otsu é encontrar o limiar
que minimiza a variância ponderada dentro das classes. Ou seja, ele separa os pixels em
dois grupos cuja variância de nı́vel de cinza é a menor possı́vel. Basicamente isto pode
ser feito por encontrar o limiar t que minimiza a Equação 2, onde p1 (t) é a probabilidade
de um pixel menor ou igual a t, p2 (t) é a probabilidade de um pixel maior que t, σ12 (t) é a
variância da classe de pixels menor ou igual a t, e σ22 (t) é a variância da classe de pixels
maior que t.
σ2 (t) = p1 (t)σ12 (t) + p2 (t)σ22 (t)

(2)

3.5. Tratamento morfológico
Devido a presença de ruı́dos que não correspondem a plantas na imagem binarizada, aplicamos duas operações para tratamento morfológico. Primeiro foi aplicado uma operação
de preenchecimento de buracos e em seguida foi aplicada uma operação de abertura.
A abertura, denotada por A ◦ B, consiste de uma operação de erosão seguida de
uma operação de dilatação, usando o mesmo elemento estruturante B. Esta operação
elimina pequenos objetos indesejáveis ou pontes estreitas entre objetos, sem que os objetos não eliminados mudem de tamanho radicalmente. Nos experimentos usamos como
elemento estruturante um cı́rculo de raio 2.
3.6. Transformada da distância
A transformada da distância [Fabbri et al. 2008] mede a distância de cada ponto do objeto até a borda mais próxima. Seja uma imagem bidimensional I consistindo de duas
classes de pixels: pixels de objeto (de valor 1) e pixels de não objeto (de valor 0). Basicamente a transformada de distância atribui a cada pixel de objeto de uma imagem binária,
a distância deste pixel para o pixel de borda mais próximo. Matematicamente:
(
0,
se I(x, y) = 0
Id (x, y) =
min(||x − x0 , y − y0 ||, ∀I(x0 , y0 ) = 0), se I(x, y) = 1

(3)

3.7. Segmentação Watershed
O termo watershed se refere à linha de divisória entre bacias hidrográficas. Uma bacia
hidrográfica é a área geográfica que drena para um rio ou reservatório especı́fico. Assim, a transformação da bacia hidrográfica requer que você pense em uma imagem como
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uma superfı́cie. Você deve imaginar que as áreas claras são altas e as áreas escuras são
baixas. Com superfı́cies, é natural pensar em termos de bacias de captação e linha divisórias entre estas. O algoritmo de segmentação watershed [Gonzalez and Woods 2006]
parte do cálculo de cada mı́nimo regional de imagem. Em seguida a imagem (superfı́cie)
é inundada de baixo para cima gradualmente. Quando a elevação da água entre bacias de
captação distintas irá fundir, uma barragem é construı́da para evitar a fusão. O processo
de inundação gradual das bacias de captação é feito por meio de dilatação morfológica.
Quando as coordenadas de bacias de captação distintas de encontram é construı́do uma
barreira, normalmente por setar um valor mais alto que o nı́vel de cinza máximo da imagem, nas coordenadas em questão.
3.8. Filtragem máxima local
A ideia por trás dos filtros máximos locais [Wulder et al. 2000] para a detecção de copas das árvores é que as copas das árvores mais próximas do sensor de captura terá uma
maior refletância. Caso seja usado um avião com um sensor LIDAR, que mede distância,
a copa das árvores normalmente resulta em um valor maior de proximidade. Sob essa
suposição, identificar uma copa de árvore se traduz em encontrar, geralmente através de
uma janela deslizante, os máximos locais na imagem. Uma das principais questões é que
as detecções são muito afetadas pelo tamanho da janela deslizante. Uma janela muito
grande em comparação com a copa de uma árvore pode resultar na mesclagem de copas
de árvores distintas. Por outro lado, uma janela muito pequena criará muitos falsos positivos, identificando vários pixels brilhantes que pertencem à mesma copa. Uma seleção
cuidadosa do tamanho da janela deslizante é, portanto, fundamental. As copas das árvores
também normalmente apresentam variações espectrais (de cor) e de geometria. Isso significa que, muitas vezes, devido à topologia das árvores, pixels de alta intensidade podem
ocorrer distantes do centro da copa. Como neste trabalho aplicamos a transformada da
distância sob a imagem binarizada, o problema de múltiplos máximos locais em uma
mesma copa de árvore tende a ser reduzido.
3.9. Rotulação
Por fim é feito uma rotulação de componente conectados, onde é atribuı́do um rótulo
distinto para cada região 8-conectada. Seja p e q dois pixels. Dizemos que p é conectado à q se existe um caminho de p para q consistindo inteiramente de pixels pertencentes à uma mesma classe S. Para qualquer p ∈ S, o conjunto de pixels em S
que são conectados à p é chamado de um componente conectado de S. Um caminho
(path) do pixel p em (x, y) para o pixel q em (s, t) é uma sequência de pixels distintos: (x0 , y0 ), (x1 , y1 ), (x2 , y2 ), . . . , (xn , yn ) tal que (x0 , y0 ) = (x, y) e (xn , yn ) = (s, t) e
(xi , yi ) é adjacente à (xi−1 , yi−1 ), i = 1, . . . , n. Neste trabalho consideramos a adjacência
de 8, que considere que todos os pixels vizinhos na vertical, horizontal e diagonais são
adjacentes.

4. Resultados
As imagens de satélite usadas, baixadas através da API do Google Maps são mostradas
na Figuras 2 e 3, onde a primeira se refere a uma plantação de coqueiros e segunda, a uma
plantação de jabuticabeiras. As imagens foram obtidas conforme descrito na Seção 3.
Após a obtenção das imagens de satélite, separamos manualmente o talhão refente ao
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plantio em questão e contamos visualmente a quantidade de plantas. Em seguida aplicamos as duas metodologias às imagens e mensuramos a quantidade de plantas detectadas
e a taxa de erro na detecção. A Tabela 1 mostra o número de plantas para cada imagem, o número de plantas contadas por cada metodologia e a taxa de erro na contagem
de plantas. Pode-se observar que a metologia que usa a filtragem máxima local é mais
precisa com 92.03 de precisão para imagens de jabuticabeiras, versus 83.94 de precisão
da abordagem baseada em watershed. Para a contagem de coqueiros a metologia baseada
em filtragem máxima local foi mais precisa com 92.88% de precisão versus 87.91% de
watershed. Apesar da filtragem máxima local prover resultados de contagem de plantas
mais precisos, este método não delimita a copa das árvores, o que seria inapropriado caso
o usuário queira estimar valores como taxa de cobertura do solo, uniformidade das plantas, etc. Por outro lado, watershed provê a segmentação das copas das árvores, porém a
precisão na contagem foi significativamente inferior a da filtragem máxima local.

Figura 2. Imagem de satélite de uma plantação de coqueiros em Porto Seguro,
Bahia.

Quantidade de plantas
Taxa de acerto
manual LM watershed LM
watershed
Jabuticabeiras 1569
1444 1821
92.03% 83.94%
coqueiros
1489
1383 1669
92.88% 87.91%
Espécie

Tabela 1. Resultados de contagem de plantas de jabuticabeira e coqueiros manual e pelas metodologias desenvolvidas.

5. Conclusão
Contagem de plantas é importante para várias análises agrı́colas como estimativa de produtividade, verificação de mortalidade de plantas que pode estar relacionada a doenças ou
condições meteorológicas, e inventários que pode servir para várias estimativas como de

151

VII Escola Regional de Informática de Goiás, Goiânia - GO, 22 e 23 de Novembro de 2019.

Figura 3. Imagem de satélite de uma plantação de jabuticabeiras em Hidrolândia,
Goiás.

massa de carbono, informações para planejamento de irrigação, entre outras. Nesta pesquisa foram propostas duas metodologias para a contagem de plantas, sendo que elas
têm uma fase de processamento comum (conversão as imagens para nı́veis de cinza,
binarização, tratamento morfológico, e aplicação da transformada da distância). Em seguida são experimentados dois métodos para a detecção das plantas (segmentação watershed e detecção de picos através da filtragem máxima local). Posteriormente é feita
uma rotulação da plantas identificadas. Ao aplicar as metodologias para imagens de
satélite coletadas pela API Google Maps, concluı́mos que o método que usa a filtragem
máxima local obtém resultados mais precisos, com 92.03% de precisão para a contagem
de jabuticabeiras e 92.88% para a contagem de coqueiros, versus 83.94% e 87.91%, respectivamente, obtidos pela metodologia que usa segmentação watershed. Destacamos que
esta forma de analise dos resultados é propensa a erros, pois uma estimativa satisfatória
do número de plantas não significa necessariamente que as plantas foram detectadas corretamente. Assim, essa pesquisa pode ser aprimorada por aplicar métodos de avaliação
da detecção de plantas mais robustos, que se baseia em critério como de falsos positivos, falsos negativos e verdadeiros positivos. Contudo, para a aplicação dessas medidas
é necessário identificar manualmente cada planta na imagem, o que dever ser feito em
uma pesquisa futura. Além disso pretendemos experimentar ı́ndices de vegetação para a
detecção dos pixels de vegetação, e usar informações geométricas, como o espaçamento
entre plantas para eliminar falsos positivos.
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1

mathfrance@hotmail.com , nadia@inf.ufg.br

Abstract. Recommendation Systems can be found every day in different ways
and for different purposes, they have been highly relevant in dealing with the
information overload on the Internet. Collaborative Filtering is one of the most
widely used and successful techniques in Recommendation Systems, however,
authors who discuss the topic do not generally approach the content from a
comparative point of view, validating their results in particular data sets. Thus,
a study is needed, with a representative data set in order to map the advantages
and disadvantages of each method. In this context, this paper seeks to compare
the main methods of recommendation systems with collaborative filters, in order
to fill the current gap regarding these direct comparisons.
Keywords: Recommendation Systems, Collaborative Filtering, Comparative Study, KNearest Neighbors, Matrix Factorization, Non-Negative Matrix Factorization, Singular
Value Decomposition.
Resumo. Sistemas de Recomendação podem ser encontrados todos os dias de
diferentes formas e com diferentes finalidades, eles têm sido altamente relevantes para lidar com a sobrecarga de informações que há na Internet. A Filtragem
Colaborativa é uma das técnicas mais usadas e bem sucedidas em Sistemas de
Recomendação, porém os autores que discorrem sobre o tema, geralmente não
abordam o conteúdo do ponto de vista comparativo, validando seus resultados
em conjuntos de dados particulares. Com isso, faz-se necessário um estudo,
com um conjunto de dados representativos a fim de mapear as vantagens e desvantagens de cada método. Neste contexto, este trabalho busca comparar os
principais métodos de sistemas de recomendação com filtros colaborativos, com
o objetivo de preencher a atual lacuna existente a respeito dessas comparações
diretas.
Palavras-chave: Sistemas de Recomendação, Filtragem Colaborativa, estudo comparativo, K-Nearest Neighbors, Matrix Factorization, Non-Negative Matrix Factorization,
Singular Value Decomposition.

1. Introdução
Sistemas de Recomendação podem ser encontrados todos os dias de diferentes formas e com diferentes finalidades, eles auxiliam e ampliam um processo natural de recomendar itens, sejam eles filmes, artistas, músicas, produtos, serviços, entre outros
[Resnick and Hal R. Varian 1997].
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Os Sistemas de Recomendação têm sido altamente relevantes para lidar com a
sobrecarga de informações que há na Internet, onde é sugerido automaticamente ao
usuário coisas que ele provavelmente se interesse baseado em uma análise de padrões
dos usuários com perfis semelhantes, pois normalmente, são as próprias pessoas que
provêm os insumos para os Sistemas de Recomendação [Resnick and Hal R. Varian 1997,
Camacho and Alves-Souza 2018].
Muitas empresas voltaram sua atenção aos Sistemas de Recomendação, afim de
prover pacotes de recomendações personalizadas para cada tipo de perfil de seus usuários.
Por conta dessas recomendações personalizadas, foi adicionado um novo patamar à experiência do usuário em como se recomendar serviços e/ou produtos como é o caso de
empresas lı́deres de mercado como Amazon1 , YouTube2 e Netflix3 que se tornaram referência em recomendações, com listas de produtos, vı́deos e filmes/séries, respectivamente, personalizadas para cada perfil de usuário. [Bell et al. 2009].
Os Sistemas de Recomendação coletam informações das preferências dos usuários
de maneira explı́cita ou implı́cita [Camacho and Alves-Souza 2018]. De maneira
explı́cita, é comumente solicitado ao usuário que forneça avaliações, por exemplo, nota
para um filme, uma série, um livro, ou estrelas por serviços prestados, etc. Porém, o
mesmo valor de uma avaliação pode ter diferentes pesos para usuários diferentes, devido
às noções de satisfação serem individuais. Por exemplo, uma pessoa pode dar cinco estrelas a um atendimento recebido, pelo fato de somente ter concluı́do ele sem maiores
problemas, enquanto outra só as dará quando esse atendimento tiver sido excepcional,
com isso há uma dificuldade nas comparações entre as avaliações dos usuários.
Outra maneira de coleta de informações sobre a satisfação do usuário é a implı́cita,
normalmente monitorando os comportamentos dos usuários (clicks em links, tempo em
que ficou assistindo um vı́deo, filme ou série, sites visitados, produtos acessados, etc...).
Essa coleta implı́cita fornece muito mais dados para se trabalhar e são mais difı́ceis de
serem fraudados. Além disso, também podem ser usadas informações demográficas dos
usuários (Gênero, idade, nacionalidade, localização atual) e informações das redes sociais
(número de seguidores, curtidas, comentários, hashtags), para fornecer recomendações,
com base nas informações coletadas, para diferentes nichos demográficos, combinando
as classificações dos usuários nesses nichos [Bobadilla et al. 2013].
Na literatura, Sistemas de Recomendação são divididos em três diferentes categorias: (i) Filtragem Colaborativa (Collaborative Filtering), (ii) Baseada em Conteúdo
(Content-based) e (iii) Sistemas de Recomendação Hı́bridos (Hybrid Recommender Systems) [Bobadilla et al. 2013]. Recomendações em Filtragem Colaborativa são feitas com
base em avaliações realizadas previamente por um grupo de usuários que compartilham
as preferências mais similares com o usuário que receberá a recomendação. A abordagem
Baseada em Conteúdo analisa o conteúdo e as caracterı́sticas dos itens que o usuário avaliou no passado, cria um perfil de interesses para esse usuário e realiza recomendações baseadas unicamente nesse perfil criado. Por fim, a abordagem hı́brida combina os métodos
de Filtragem Colaborativa com a Baseada em Conteúdo ou com diferentes variações de
outros métodos colaborativos [Lü et al. 2012].
1

http://amazon.com.br/
http://youtube.com/
3
https://www.netflix.com
2
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Os autores que propõem Sistemas de Recomendação com filtros colaborativos
geralmente não abordam o conteúdo do ponto de vista comparativo, validando seus resultados em conjuntos de dados particulares. Faz-se necessário um estudo aprofundado
com um conjunto de dados representativo, a fim de mapear as vantagens e desvantagens
de cada método. Neste contexto, este trabalho busca comparar os principais métodos
de sistemas de recomendação com Filtragem Colaborativa baseados em memória, com o
uso de variações de similaridade da abordagem KNN (K-Nearest Neighbors) e baseados
em modelo com o uso da abordagem SVD (Singular Value Decomposition) e NMF (Non
Negative Matrix Factorization), de acordo com as métricas de avaliação precisão, MAE
(Mean Absolute Error) e RMSE (Root Mean Squared Error), mantendo um grupo controle com recomendações geradas aleatoriamente, para se verificar o real ganho, ou não,
das técnicas escolhidas para comparação. Com a análise comparativa foi possı́vel ter um
visão geral do desempenho das técnicas e as vantagens de umas sobre outras, trazendo
assim uma base comparativa das técnicas entre si.
O restante deste artigo está organizado da seguinte maneira. Na seção 2 é dada
uma visão geral dos trabalhos relacionados existentes. Na seção 3 é explicado o funcionamento dos Sistemas de Recomendação com Filtros Colaborativos e suas abordagens
baseadas em memória e em modelo, além das métricas que serão utilizadas posteriormente para avaliar as recomendações. Em seguida, na seções 4 é apresentada a Avaliação
Experimental descrevendo o conjunto de dados, as ferramentas utilizadas para viabilizar
os experimentos, a configuração experimental e as técnicas que foram escolhidas para
avaliação. Na seção 5 são apresentados os resultados. Por fim é apresentada a conclusão,
seguido pelas recomendações para trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados
Tendo em vista que este trabalho busca comparar os principais métodos de sistemas de
recomendação com Filtragem Colaborativa, esta seção tem como objetivo apresentar os
principais trabalhos relacionados a este contexto.
Em [Chen et al. 2018] é feita uma revisão dos trabalhos existentes sobre Filtragem
Colaborativa e abordagens hı́bridas de Sistemas de Recomendação, contribuindo com
uma sumarização de variados métodos e técnicas e discorrendo sobre o funcionamento das
principais, além de apresentar algumas métricas para avaliação e validação das mesmas,
o que serviu como uma das bases de pesquisas desde artigo. Porém o paper careceu de
uma comparação direta entre os métodos apontados.
[Bell et al. 2009] contribui com uma análise e explicação detalhada da abordagem de Sistemas de Recomendação baseados em Modelo, explicando as técnicas de Matrix Factorization, o que se relaciona com algumas das técnicas que serão usadas mais
a frente. Além disso [Bell et al. 2009] traz como caso de uso a ”Netflix Prize”, que foi
uma competição aberta afim de descobrir qual era o melhor algoritmo de Filtragem Colaborativa para predizer avaliações (rating) de usuários para filmes. Porém não há uma
análise comparativa com outras abordagens, por exemplo baseada em Memória, expondo
as vantagens e/ou desvantagens entre ambas.
[Bobadilla et al. 2013] realizam uma pesquisa robusta sobre Sistemas de
Recomendação em que os autores descrevem os principais métodos, algoritmos e modelos usados para prover recomendações, além de apresentar as formas de avaliação da

157

VII Escola Regional de Informática de Goiás, Goiânia - GO, 22 e 23 de Novembro de 2019.

qualidade das predições e recomendações de Sistemas de Recomendação, do qual serviu
como uma das bases de pesquisas desde artigo.
O trabalho de [Yang et al. 2016] foca em Sistemas de Recomendação baseados
em Filtros Colaborativos para aplicativos de Internet móvel, classificando os algoritmos e
expondo os principais procedimentos da Filtragem Colaborativa, além de apresentar dois
casos de estudos analisando e comparado o algoritmos com dados reais. O que serviu
como exemplificação de comparação de Sistemas de Recomendação.
[Badrul Sarwar 2001] aplica diferentes abordagens de algoritmos baseados em
item existentes em Sistemas de Recomendação com Filtros Colaborativos afim de elencar
algumas vantagens se comparados com as abordagens baseadas em usuário. O paper se
limita a realizar esta análise direcionada a uma parte dos Sistemas de Recomendação com
Filtros Colaborativos e realiza uma comparação detalhada, ao qual serviu como fonte para
esse artigo ao abordar algoritmos baseados em item na seção 3.1.1.
No trabalho de [Hernando et al. 2016] é apresentada a Non-Negative Matrix Factorization (NMF), uma técnica de Sistemas de Recomendação com Filtragem Colaborativa baseados em Modelo, explicando como funciona e suas vantagens sobre outras
técnicas conhecidas e serviu como fonte para esse artigo ao abordar Non-Negative Matrix
Factorization (NMF) na seção 3.2.2.

3. Sistemas de Recomendação com Filtros Colaborativos
De modo geral, os Sistemas de Recomendação seguem um fluxo de atividades, conforme
Figura 1, inicialmente é realizada a coleta dos dados dos usuários por dispositivos que
tenham acesso a Internet e armazenados nos servidores. Na sequência a representação
dos dados pode ser expressa, por exemplo, conforme a avaliação feita do usuário sobre
o item, ou o comportamento de avaliar ou não um item. Posteriormente a estratégia de
recomendação escolhida é treinada e modelada à partir dos dados, podendo ser feita com
o uso de Filtros Colaborativos Baseados em vizinhos ou Filtros Colaborativos Baseados
em Modelo. Na abordagem baseada em vizinhos, estes são procurados através do cálculo
das similaridades entre os usuários ou entre os itens, já na abordagem baseada em modelo
pode ser realizada a redução de dimensionalidade ou matriz de decomposição, chegando a
modelos de agrupamento, SVD (Singular Value Decomposition), MF (Matrix Factorization) ou NMF (Non-Negative Matrix Factorization). Em seguida, o algoritmo escolhido
prediz os scores sem avaliação do usuário, avalia os itens e ordena uma lista de Top-N
itens, para, por fim, ser recomendados aos usuário.
Os Sistemas de Recomendação com Filtragem Colaborativa podem ser divididos
em dois tipos: Baseado em Memória e Baseado em Modelo [Chen et al. 2018]. Tais
métodos são descritos nas subseções a seguir.
3.1. Sistemas de Recomendação com Filtragem Colaborativa baseados em Memória
Em Sistemas de Recomendação com Filtragem Colaborativa baseados em Memória, o
algoritmo obtém os relacionamentos semelhantes de usuários ou itens de acordo com a
matriz de avaliação (rating), posteriormente seleciona os itens mais bem avaliados pelos usuários que possuem caracterı́sticas similares, e por fim realiza a recomendação
desses itens para o usuário alvo [Yang et al. 2016]. As avaliações de itens feitas por
usuários são usadas diretamente para prever avaliações desconhecidas para novos itens.
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Figura 1. Framework de Sistemas de Recomendação baseados em Filtragem
Colaborativa - Adaptada de [Chen et al. 2018]

As recomendações baseadas em memória podem ser subdivididas em duas formas: Filtragem Colaborativa baseada em usuário e baseada em item [Ricci F. 2010], a diferença entre
ambas é demostrada na Figura 2, onde caso o processo de Filtragem Colaborativa Baseada
em memória seja baseada em item, a primeira etapa do processo irá calcular as similaridades existentes entre os itens vizinhos do item ativo (escolhido para comparação), e
caso seja baseada em usuário esta primeira etapa do processo irá calcular as similaridades
existentes entre os usuários vizinhos do usuário ativo. No caso da Figura 2, a abordagem
escolhida foi a baseada em usuário, que após o cálculo de similaridade, encontra seus
vizinhos mais próximos, ou seja, os mais similares, prediz as avaliações, ordena os itens
candidatos a serem recomendados, baseado nas avaliações e por fim recomenda os itens
para o usuário.
3.1.1. Algoritmo Baseado em Usuário
Essa abordagem leva em consideração que usuários com histórico de avaliação (rating) semelhantes provavelmente possuem interesses similares, então pode-se predizer
as avaliações que não foram feitas de certos itens por um determinado usuário, tendo
como base as avaliações feitas por usuários similares. Esse processo pode ser dividido
em três partes, inicialmente são calculadas as similaridades entre o usuário alvo e os
demais, então os mais semelhantes (chamados de vizinhos) são selecionados e por fim
são preditas as avaliações do usuário alvo e os resultados da recomendação são gerados
[Alexander Tuzhilin 2005].
• Calculando as similaridades entre usuários: As avaliações (rating) de um
usuário u são representadas por um vetor de avaliações au = [au1 , au2 , ..., aun ],
as similaridades entre dois usuários é obtida comparando-se seus vetores de
avaliações, as duas formas clássicas de se realizar essa comparação são por meio
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Figura 2. A lógica da Filtragem Colaborativa baseada em usuário e baseada em
item - Adaptada de [Chen et al. 2018]

da Similaridade Cosseno (Cosine similarity) e a Correlação de Pearson (Pearson
correlation coefficient) [Koohi and Kiani 2017], ambas detalhadas a seguir.
1. Similaridade Cosseno: As avaliações podem ser indicadas por um vetor ndimensional e as similaridades entre usuários são obtidas através do ângulo
do vetor de avaliação do usuário. Em geral, quanto menor for o ângulo
maior é a similaridade [Ricci F. 2010].
simuv

P

~au .~av
aui .avi
= cos(~au , ~av ) =
= qP i∈Iuv qP
2
2
||~au ||2 × ||~av ||2
i∈Iu aui
i∈Iv avi

(1)

Onde, simuv representa as similaridades entre os usuários u e v, ~au , ~av
representam os vetores de avaliações de u e v, respectivamente, ||~au ||2 e
||~av ||2 representam a norma 2 de u e v, respectivamente e aui e avi representa as avaliações do u e v sobre o item i, respectivamente. Iu e Iv
representam o conjunto de itens avaliados pelos usuários u e v, respectivamente e Iuv representa o conjunto de itens em comum que foram avaliados
pelos usuários u e v.
2. Correlação de Pearson:
simuv = qP

P

i∈Iuv (aui

− āu )(avi − āv )
qP

i∈Iuv (aui − āu )

i∈Iuv (avi − āv )

(2)

Onde, āu , āv representa a média de avaliações dos usuários u e v, respectivamente.
• Encontrando os vizinhos mais próximos: Os dois métodos mais usados são o
KNN (K-Nearest Neighbors) e Threshold. O KNN seleciona os K vizinhos mais
próximos (com a maior similaridade) do usuário ativo u. Para o método Threshold
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é necessário definir inicialmente um limite δ mı́nimo. Quando as similaridades
entre o usuário v e o usuário ativo u são maiores que δ, o usuário v é selecionado
como um vizinho próximo.
• Predizendo as avaliações: Existem duas maneiras principais de realizar
recomendações para um usuário: Predizendo sua avaliação (rating) ou através
de uma lista de Top-N recomendações. Ambos precisam das avaliações sobre um
item i de usuários mais semelhantes para prever a avaliação de um usuário ativo
u. A avaliação predita é calculada a seguir [Moradi and Ahmadian 2015]:
âui = āu +

P

simuv (avi − āv )
v∈Nu |simuv |

v∈Nu

(3)

P

Onde, Nu representa o conjunto de vizinhos similares ao usuário u.
3.1.2. Algoritmo Baseado em Item
O Algoritmo Baseado em Item também é dividido em três partes, semelhantes ao Algoritmo Baseado em Usuário, onde inicialmente são calculadas as similaridades entre os
itens, depois selecionados os itens vizinhos mais semelhantes e por fim são preditas as
avaliações de um item alvo de acordo com os itens vizinhos e a lista recomendação é
gerada [Chen et al. 2018].
• Calculando as similaridades entre Itens: As duas formas clássicas de realizar o
cálculo são ajustadas.
1. Similaridade Cosseno Ajustada [Koohi and Kiani 2017]:
simij = qP

P

u∈Uij (aui

− āu )(auj − āu )

2
u∈Ui (aui − āu )

qP

2
u∈Uj (auj − āu )

(4)

Onde, simij representa as similaridades entre os itens i e j. Ui e Uj o
conjunto de usuários que avaliaram os itens i e j, respectivamente e Uij
representa os usuários que avaliaram os dois itens i e j.
2. Pearson correlation coefficient ajustado [Salter and Antonopoulos 2006]:
simij = qP

P

u∈Uij (aui

u∈Uij (aui

− āi )(auj − āj )

− āu )2

qP

u∈Uij (auj

− āu )2

(5)

Onde, āi , āj representa a média de avaliações dos itens i e j, respectivamente.
• Encontrando os vizinhos mais próximos: Similar ao Algoritmo Baseado em
Usuário, utilizando os dois métodos: KNN (K-Nearest Neighbors) e Threshold.
• Predizendo as avaliações [Badrul Sarwar 2001]:
âui = āi +

P

j∈Ni

simij × (auj − āj )
j∈Ni |simij |

P

Onde, Ni é o conjunto de vizinhos similares ao item i.
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3.2. Sistemas de Recomendação com Filtragem Colaborativa baseados em Modelo
Na prática o Algoritmo de Filtragem Colaborativa Baseada em Memória não é muito
adequado quando se lida com um volume muito grande de usuários e itens, por isso o
Baseado em Modelo surge como uma alternativa [Hernando et al. 2016]. Este algoritmo
requer uma fase de aprendizado prévio para descobrir os parâmetros do modelo ideal antes
de fazer uma recomendação. Uma vez essa fase tenha sido concluı́da, o algoritmo poderá
realizar predições de avaliações dos usuários. O LFM (Latent Factor Model) é bastante
competitivo e amplamente adotado para a implantação de Sistemas de Recomendação,
uma vez que tal técnica fatoriza a matriz de avaliações (rating) usuário-item em duas sub
matrizes: De caracterı́sticas de usuários e a de itens. SVD Singular Value Decomposition)
[Zhou et al. 2015], MF (Matrix Factorization) [Sherif and Zhang 2017] e NMF (NonNegative Matrix Factorization) [HUANG Bo 2016] são os métodos de recomendação
mais utilizados, dos quais todos se aproveitam do LFM.
3.2.1. MF (Matrix Factorization):
O processo de recomendação desse modelo é mostrado na Figura 3, onde inicialmente a
partir da matriz de classificação de usuário-item constrói-se o Latent Feature Model. Em
seguida se obtém a função objetivo que será otimizada. Posteriormente a função objetivo
é resolvida atualizando os valores das matrizes de caracterı́sticas (Feature) do usuário
e do item, obtendo assim as matrizes de Latent Feature. Na sequência são preditas as
avaliações, ordenado os itens de acordo com essas avaliações preditas e recomendado os
itens para o usuário.

Figura 3. O processo de recomendação de Sistemas de Recomendação baseado
em Matrix Factorization - Adaptada de [Chen et al. 2018]

• Construir o Latent Feature Model: O modelo da matriz de fatoração é descrito
como em [Lü et al. 2012]:
A ≈ P QT
(7)

Para a matriz de avaliação (rating) usuário-item A de m × n, o modelo MF representa aproximadamente A como uma forma do produto da matriz de caracterı́sticas dos usuários P de m × k e da matriz de caracterı́sticas dos itens Q de
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n × k de acordo com a técnica MF. Onde, m e n são o número de usuários e itens,
respectivamente, e k é o número de caracterı́sticas latentes. Este modelo é exemplificado na Figura 4, com o uso de números reais, nota-se que o produto da matriz
de caracterı́sticas do usuário P com a matriz de caracterı́sticas do item Q resulta
na matriz de avaliações preditas Â, que por sua vez podem predizer avaliações
desconhecidas na matriz de avaliação A, como por exemplo, A13 e Â13 ou A22 e
Â22 :

Figura 4. Um exemplo de Matrix Factorization em recomendação de filmes Adaptada de [Chen et al. 2018]

• Obter a função objetivo: O modelo MF geralmente busca minimizar o desvio
entre a decomposição da matriz aproximada e da matriz de avaliação (rating) original de usuário-item. Portanto, o modelo é treinado utilizando o método Gradient Descent [Bottou 2010] para alcançar a melhor solução. O objetivo da função
é descrito abaixo [Lü et al. 2012]:X
L = min||A − â|| = min( (aui − puk qki )2 + λp ||puk ||2 + λq ||qki ||2 (8)

Onde, aui denota as avaliações do usuário u sobre o item i na matriz original,
puk e qki denota a k-ésima caracterı́stica do usuário u e do item i em P e QT ,
respectivamente. λp e λq são termos de parâmetro regularizadores para evitar
sobre-ajuste (Overfitting) [Hawkins 2004].
• Atualizar os valores das matrizes de caracterı́sticas P e Q: SGD (Stochastic Gradient Descent)[Bottou 2010], [Sherif and Zhang 2017] e ALS (Alternating
Least Squares) são frequentemente usados para resolver os parâmetros da função
objetivo. SGD atualiza continuamente os parâmetros desconhecidos de puk e qki
até a convergência de acordo com a direção do Gradient Descent e a função objetivo. A fim de resolver a Equação 8, pu e qi são inicializadas aleatoriamente e, em
seguida, o erro de previsão entre a avaliação real e a avaliação prevista é calculado
da seguinte maneira [Ricci F. 2010]:
eui = aui − puk qki
(9)
Os valores de pu e qi são atualizados para obter os valores aproximados usando o
método SGD, da seguinte forma:
puk ← puk + η(qki .eui − λp puk )
qki ← qki + η(puk .eui − λq qki )

(10)
(11)

• Prever as avaliações desconhecidas de acordo com as Matrizes P e Q: As
avaliações desconhecidas podem ser preditas da seguinte maneira [Lü et al. 2012]:
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âui =

k
X

puk qki

(12)

k=1

Para dados binários, é possı́vel fazer uma previsão usando este método, assumindo
que A = 1 para todos os pares de usuário-item observados em cenários de feedback
implı́cito.
3.2.2. NMF (Non-Negative Matrix Factorization):
Também fatoriza a matriz A (usuário-item original) em duas matrizes P e Q com avaliação
a, onde P é igual a |U | × f , Q é igual a f × |I| e f << min(|U |, |I|). O processo de
decomposição é realizado sobre a restrição de ser não negativo (Non-Negative). Para garantir que P e Q não são negativos, as taxas de aprendizagem são manipuladas da seguinte
forma [Luo et al. 2014]:
puk
qki
αuk =
, αki =
(13)
T
T
(P QQ )uk
(P P Q)ki
O processo de atualização é descrito da seguinte forma:
(AQT )uk
(P T A)uk
puk ← puk
,
q
←
q
ki
ki
(P QQT )uk
(P T P Q)uk

(14)

3.2.3. SVD (Singular Value Decomposition):
Esparsidade nos dados (Data sparsity) e alta dimensionalidade (high dimensionality)
[Dan Yang 2011] são problemas recorrentes em Sistemas de Recomendação. SVD é uma
realização particular dos algorı́timos de MF e é uma poderosa técnica para redução de
dimensionalidade [Ricci F. 2010]. Uma matriz de avaliação (rating) original Am×n pode
ser decomposta em U, S e V de acordo com a expressão SVD a seguir:
T
Am×n = Um×m Sm×n Vn×n

(15)

Onde, U T U = Im×m e V T V = In×n , cada coluna de U é chamada vetor singular
esquerdo, S é uma matriz diagonal e os valores diagonais são organizados do maior ao
menor, que são chamados valores singulares e cada linha de V T é chamada vetor singular
direito. O valor da diagonal na matriz S é na verdade a raiz quadrada de AAT ou AT A.
3.3. Métricas de Avaliação
Existem várias métricas para os variados aspectos do desempenho das recomendações
realizadas, para a métrica de precisão da avaliação (rating), duas métricas são notáveis:
• MAE (Mean Absolute Error):

P

(u,i)∈T

• RMSE (Root Mean Squared Error):

|aui − âui |
|T |

v
uP
u (u,i)∈T (aui
t

|T |
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Onde, T denota um conjunto de itens. A diferença entre as métricas é que RMSE leva em
consideração o quão distante a predição foi do seu real valor, penalizando mais quando foi
longe e penalizando menos quando foi consideravelmente perto. Por ser tratar de métricas
de erros os menores valores para MAE ou RMSE correspondem a predições com precisão
mais altas [Lü et al. 2012].
Existem outras métricas de precisão, e nem sempre precisão é o mais importante
ao realizar previsões e recomendações, por esse motivo existem ainda métricas como
cobertura, diversidade e novidade [Chen et al. 2018], porém nos nossos experimentos vamos nos limitar a avaliar com as métricas de MAE e RMSE.

4. Avaliação Experimental
4.1. Conjuntos de dados
O conjunto de dados escolhido para os testes foi a versão reduzida e mais recente
(09/2018) do MovieLens4 , este que trata-se da pesquisa do GroupLens 5 , no qual coleta e
produz conjuntos de dados do web site MovieLens6 , que é um serviço de recomendação
de filmes. O conjunto de dados possui cerca de 100.000 (cem mil) avaliações (rating),
3.600 (três mil e seiscentas) tags aplicadas para 9.000 (nove mil) filmes, feitas por 600
(seiscentos usuários).
O conjunto de dados possui quatro arquivos, porém só dois serão necessários para
os testes:
• Rating: Com todas as avaliações feitas pelos usuários, possui o identificador do
usuário, do filme, a nota dada, e quando a avaliação foi realizada.
• Movies: Com todos os filmes do catálogo, possui o identificador do filme, o titulo
seguido com o ano entre parenteses e o gênero, caso o filme possua mais de um
estes são separados pelo sı́mbolo pipe (|).
Os gêneros possuem dezoito classificações e as avaliações (rating) são
realizadas em uma escala de 5 estrelas, com incremento de meia estrela.
Para informações mais detalhadas sobre o conjunto de dados, a documentação
está disponı́vel em http://files.grouplens.org/datasets/movielens/
ml-latest-small-README.html.
4.2. Ferramentais e materiais
Para os os testes foi utilizado a Anaconda Distribution7 , uma plataforma baseada na linguagem Python/R para ciência de dados (Data science). Em seguida instalada a Surprise8 , uma biblioteca em Python para facilitar a construção e análise de Sistemas de
Recomendação, pois já possui vários algoritmos e métodos prontos. Por fim foi-se utilizado o Spyder9 , um ambiente de desenvolvimento para edição do código.
4

https://grouplens.org/datasets/movielens/
https://grouplens.org/
6
http://movielens.org
7
https://docs.anaconda.com/anaconda/
8
http://surpriselib.com/
9
https://docs.spyder-ide.org/index.html
5
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4.3. Configuração Experimental
Levando em consideração as abordagens descritas acima, foi executada uma bateria de
testes simulando todo o processo de uma recomendação de Top 10 filmes para um mesmo
usuário x, passando pelo treinamento, para abordagens baseadas em modelo o conjunto de
dados foi dividido na proporção 75/25, ou seja 75% dos dados foram usados para treinar
o modelo e os outros 25% foram usados para o teste e a validação, por fim foi realizada a
recomendação em si. Os algoritmos selecionados para os experimentos foram:
• Aleatoriamente (Controle): Trata-se de um algoritmo que produz recomendações
aleatórias, sem a aplicação estratégica, serve como base para identificar a melhora
ou não da aplicação de outros algoritmos como estratégia;
• KNN (K-Nearest Neighbors) baseado em usuário utilizando cosine similarity;
• KNN (K-Nearest Neighbors) baseado em usuário utilizando (Pearson correlation
coefficient);
• KNN (K-Nearest Neighbors) baseado em item utilizando cosine similarity ajustado;
• KNN (K-Nearest Neighbors) baseado em item ajustado utilizando Pearson correlation coefficient ajustado;
• SVD (Singular Value Decomposition);
• NMF (Non Negative Matrix Factorization).

Além das próprias recomendações em si, as métricas de precisão MAE (Mean Absolute Error) e RMSE (Root Mean Squared Error) foram coletadas para análise. Por falta
de recurso computacional não foi possı́vel realizar a coleta do tempo de processamento.

5. Resultados
Tabela 1. Comparação entre algoritmos de recomendação

ALGORITMO
Random
User KNN
User KNN
Item KNN
Item KNN
SVD
NMF

SIMILARIDADE
Random
cosine
pearson
cosine
pearson
N/A
N/A

RMSE
1,4385
0,9961
1,0016
0,9995
0,9928
0,9039
0,9523

MAE
1,1478
0,7711
0,7762
0,7798
0,7727
0,6984
0,7351

De modo geral, como pode ser visto na Tabela 1, qualquer abordagem se sai
melhor se comparada com as recomendações aleatórias, o que já demonstra um ganho
considerável para qualquer estratégia escolhida. Todas as variações de similaridade de
recomendações em KNN, seja User ou Item, que são baseadas em memória tiveram
ı́ndices bem parecidos entre si Por fim as duas abordagens baseadas em modelo SVD
e NMF, tiveram melhores ı́ndices, com a SVD se saindo melhor entre todas, nos experimentos.
Não foi possı́vel coletar dados de tempo para cada experimento, por falta de recurso computacional, pois por diversas vezes a máquina usada travava durante o processamento, o que impossibilitou uma coleta precisa do tempo de execução. Mas como
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observação geral esses travamentos ocorreram apenas nos métodos baseados em memória,
ressaltando o custo computacional necessário para as variações dessa abordagem, o que
influencia diretamente em outra vantagem das abordagens baseadas em modelo, pois os
algoritmos em SVD e NMF conseguiram realizar as recomendações em pouco tempo e
sem travar a máquina.
Por fim, em geral as recomendações baseadas em memória embora tenham uma
diferença relativamente pequena comparado as recomendações baseadas em modelo,
trouxeram algumas recomendações bastante obscuras e desconhecidas em relação ao algoritmo de SVD e NMF, que possivelmente na prática não seriam bem recebidas pelos
usuários, onde talvez precisasse passar por um refinamento utilizando Threshold para uma
quantidade mı́nima aceitável de avaliações rating para ser uma recomendação considerada
em uma lista Top N.

6. Conclusão
Levando em conta a avaliação feita, deve-se considerar dentre as opções, as abordagens
baseadas em modelo SVD e NMF como melhores opções, tendo fatores como indicador
de precisão, tempo e custo computacional mais vantajosos entre todos.
Vale ressaltar que no mundo real, precisão não é tudo em um sistema de
recomendação, pois isso depende muito do modelo de negócio em que será usado,
métricas como diversidade, novidade, cobertura, entre tantas outras podem ser tão importantes quanto a própria precisão nas recomendações.
Como trabalhos futuros, pretende-se realizar um teste online das recomendações
feitas pelas abordagens, pois mesmo as recomendações realizadas pelas variações de
KNN serem mais obscuras e desconhecidas que as abordagens em SVD e NMF, tais
considerações não passam apenas de especulação e só será conclusiva, colocando em
prática e testando diretamente cada uma das recomendações com os usuários finais.
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Uso de Aprendizado de Máquina para a Análise de Polaridade
Predominante e Transtorno Afetivo Bipolar
Giovanna Aguiar de Castro1 , Rogerio Salvini1 , Gabriel Belizario2 ,
Rodrigo da Silva Dias2
1
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Abstract. Bipolar Disorder (BD) is a chronic and disabling disease characterized by recurrent episodes of mania/hypomania and depression. Predominant
polarity (PP) has been shown to be an important clinical and therapeutic factor
in the course of BD. In this study data from 855 patients with BD were used to
perform data analysis using association rules and random forests to determine
a patient’s PP without making use of the number of past episodes and their
respective polarities, as well as explore associations between PP and sociodemographic and clinical characteristics.
Resumo. O Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) é uma doença de caráter crônico
e incapacitante caracterizada por episódios recorrentes de mania/hipomania e
depressão. A polaridade predominante (PP) tem se mostrado como um importante fator clı́nico e terapêutico no curso do TAB. Neste estudo dados de 855
pacientes com TAB foram usados para realizar uma análise de dados por meio
de regras de associação e florestas aleatórias, a fim de determinar a PP de
um paciente sem fazer uso do número de episódios passados e suas respectivas
polaridades, além de explorar associações entre PP e caracterı́sticas sociodemográficas e clı́nicas.

1. Introdução
O Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) é uma desordem psiquiátrica caracterizada por
episódios recorrentes de mania/hipomania e depressão. Ela possui um caráter crônico
e incapacitante, onde os pacientes podem passar mais da metade de suas vidas sofrendo
com sintomas afetivos [Carvalho et al. 2014] . Cerca de metade dos pacientes com TAB
possuem um inı́cio e curso da doença associado a um predomı́nio de mania ou depressão
[Carvalho et al. 2015].
Episódios de depressão são caracterizados por profunda perda de interesse em
atividades, além de sintomas como fadiga, perda ou ganho de peso, distúrbios no sono,
atividade psicomotora lenta, sentimentos de inutilidade, culpa excessiva e pensamentos
ou ações suicidas. O estado de mania se caracteriza por auto-estima inflada e desinibição.
O paciente pode apresentar necessidade de conversar de forma incessante e a fala pode
ser pressionada, mais rápida e mais alta que o usual. Em casos mais graves, a pessoa pode
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experimentar pensamentos velozes, o que torna difı́cil expressar ideias de forma coerente.
A hipomania se diferencia por apresentar sintomas de mania menos graves. Já o estado
misto se caracteriza pela presença de sintomas de mania e depressão em conjunto por pelo
menos uma semana [Borges-Júnior 2018].
A literatura sugere que o TAB se difere em relação à subtipagem de Polaridade
Predominante (PP) [Azorin et al. 2015]. Os primeiros relatos em relação a Polaridade
Predominante foram dados quase que no final da década de 1970. Esta primeira definição
descrevia PP como subgrupos de pacientes que sofrem de episódios recorrentes de depressão ou mania [Angst et al. 1978].
No ano de 2006 o grupo de estudos sobre o TAB de Barcelona [Colom et al. 2006]
propôs uma classificação para a PP. Os subtipos são definidos da seguinte forma: é preciso que pacientes apresentem ao menos dois terços de seus episódios totais no estado de
mania para que sejam classificados com Polaridade Predominante de Mania (PPM). De
modo análogo, aqueles que apresentam ao menos dois terços dos seus episódios totais no
estado de depressão receberão a especificação de Polaridade Predominante de Depressão
(PPD). Os pacientes que não se encaixam nestes quesitos são classificados como Polaridade Predominante Indeterminada (PPI).
No ano de 2010 González-Pinto e seus colegas [González-Pinto et al. 2010], ao
estudarem diferentes perfis de abuso de substância em relação a PP, sugeriram uma nova
abordagem para classificar a PP. Para ser classificado com PPD é preciso que o paciente
apresente a maioria (> 50%) dos seus episódios totais no estado de depressão. Para
categorizar a PPM é necessário que o paciente apresente a maior parte (> 50%) dos seus
episódios totais no estado de mania. Esta subdivisão não leva em consideração a PPI.
Carvalho e seus colegas [Carvalho et al. 2014] apontam que as definições encontradas sobre polaridade predominante ainda são vazias, no sentido de que levam apenas
em consideração o número de episódios passados dos pacientes em determinada polaridade. Uma vez que o número de episódios passados é dado pelo paciente, isto pode se
mostrar subjetivo. Além disso, não há a consideração de episódios mistos.
Com a intenção de estender estas definições Belizario e seus colegas
[Belizario et al. 2019] indicam que por meio dos seus resultados que a abordagem
de aprendizado de máquina pode se mostrar como uma importante ferramenta na
classificação de PP. Seus resultados confirmam alguns estudos anteriores, além de obterem taxas consideráveis de acertos na classificação da subdivisão de PP sem usar o
número de episódios passados e as polaridades anteriores.
A PPM vem sendo associada à caracterı́sticas psicóticas, ciclagem rápida, estressores no inı́cio da doença, polaridade do primeiro episódio no estado de mania/hipomania, histórico de doenças afetivas na famı́lia, TAB tipo I, inı́cio precoce dos sintomas, dependência de álcool, alto número de hospitalizações e pacientes homens. Já a PPD vem sendo associada ao inı́cio depressivo no TAB,
desordem de ansiedade, TAB tipo II, sazonalidade dos sintomas de TAB, alto
número de episódios, atentados suicidas e pacientes mulheres [Carvalho et al. 2015,
Azorin et al. 2015, Colom et al. 2006, González-Pinto et al. 2010, Belizario et al. 2018,
Vidal-Rubio et al. 2018, Volkert et al. 2014, Popovic et al. 2014, Nivoli et al. 2011].
Por meio dos estudos relacionados é possı́vel notar a grande relevância do estudo
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de PP em pacientes com TAB. Determinar a PP de um paciente pode ajudar a descrever
o curso da sua doença, bem como contribuir em questões terapêuticas e prognósticas
do TAB [Colom et al. 2006]. Baseado nesta questão o objetivo deste estudo consiste
em desenvolver modelos descritivos e de classificação para a PP que não consideram o
número de episódios e nem polaridades passadas, além de realizar um estudo comparativo
com o trabalho de Belizario e colegas [Belizario et al. 2019]. Este trabalho contou com a
participação de um médico psiquiatra experiente em TAB e um psicólogo especialista em
PP, que auxiliaram na descrição dos dados, orientação do pré-processamento do conjunto
de dados, e análise e interpretação dos resultados deste estudo.
A organização da continuação deste documento tem a seguinte forma: a Seção 2
descreve os processos utilizados para a obtenção dos resultados; a Seção 3 apresenta os
resultados; a Seção 4 discute os resultados obtidos; por fim a Seção 5 conclui este estudo.

2. Métodos
2.1. Base de Dados
Os dados utilizados neste trabalho são provenientes do Systematic Treatment Enhancement Program for Bipolar Disorder (STEP-BD) [Sachs et al. 2003]. O STEP-BD é um
estudo sobre TAB realizado pelo governo federal dos Estados Unidos da América (EUA)
durante os anos 1998 a 2005 e seu intuito está baseado na questão da descoberta de novos
tratamentos e/ou combinação de tratamentos existentes que possam lidar com episódios
de depressão e mania/hipomania. Ao todo participaram 5.000 pacientes que estavam distribuı́dos em 22 estados dos EUA.
A coleta de dados do STEP-BD foi feita por meio de diversos formulários, dentre
eles o ADE (Affective Disorders Evaluation), o DF (Demographic Form Study Entry), o
MINI (Mini International Neuropsychiatric Interview) e o MH (Menstrual History). A
composição dos dados coletados através destes formulários gerou um conjunto de dados
único de 3.750 pacientes com 577 atributos. Este conjunto de dados foi utilizado como
base do presente estudo.
2.2. Pré-processamento e limpeza dos dados
O primeiro passo do pré-processamento do conjunto de dados, foi classificar os pacientes
com relação à polaridade predominante. O critério utilizado foi o do grupo de Barcelona. Para esta classificação foram utilizadas duas variáveis que descrevem o número
de episódios de mania e depressão (“depphase” e “manphase”, respectivamente). A partir disto, uma nova variável foi criada (“totalEpisodios”) para armazenar o número de
episódios totais de cada paciente. Houve a criação de uma nova variável (“polaridadePredominate”) no qual seu preenchimento foi dado da seguinte forma:
1. Caso, pelo menos dois terços dos episódios totais fossem do tipo depressão, o
campo recebia o valor “Depressive”;
2. Caso, pelo menos dois terços dos episódios totais fossem do tipo mania, o campo
recebia o valor “Manic”;
3. Se nenhuma das condições acima fosse atendida, o campo recebia o valor “Undetermined”.
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Após feita esta classificação, o conjunto de dados ficou com 407 pacientes com
PPD, 448 pacientes com PPM, e 2.895 pacientes com PPI. Dado o objetivo deste estudo,
apenas os pacientes com PPD e PPM foram mantidos no conjunto de dados, ficando agora
855 instâncias.
Os passos seguintes do pré-processamento foram agregação e eliminação de atributos. Por orientação dos especialistas, as variáveis relacionadas ao uso de medicamentos
(45 variáveis) foram agregadas segundo a categoria da medicação (“Benzodiazepine”,
“Antidepressant”, “Antipsychotic”, “Antipsychotic”) da seguinte forma:
1. Caso, o paciente fizesse uso de algum dos seguintes medicamentos: Lorazepam,
Clonazepam, Flurazepam, Diazepam, Alprazolam ou Clorazepato o campo “Benzodiazepine” foi preenchido com “yes”. Caso contrário, com o valor “no”;
2. Caso, o paciente fizesse uso de algum dos seguintes medicamentos: Bupropriom,
Citalopram, Venlafaxina, Fluoxetina, Mirtazapina, Paroxetina, Sertralina, Escitalopram ou Buspirona o campo “Antidepressant” foi preenchido com “yes”. Caso
contrário, com o valor “no”;
3. Caso, o paciente fizesse uso de algum dos seguintes medicamentos: Carbamazepina, Trazodona, Gabapentina, Tiagabina, Lamotrigina, Nortriptilina ou Topiramato o campo “Anticonvulsant” foi preenchido com “yes”. Caso contrário, com o
valor “no”;
4. Caso, o paciente fizesse uso de algum dos seguintes medicamentos: Haloperidol,
Tioridazina, Olanzapina, Perfenazina, Quetiapina, Risperidona, Trifluoperazina,
Ziprasidona ou Aripiprazol o campo “Antipsychotic” foi preenchido com “yes”.
Caso contrário, com o valor “no”.
Com o objetivo de realizar uma limpeza nos dados, atributos que continham mais
de cinquenta por cento (50%) de seus valores como faltante (181 variáveis) foram desprezados do estudo. Os atributos que possuı́am um mesmo valor em pelo menos noventa por
cento (90%) dos casos também foram desconsiderados (18 variáveis). Atributos usados
como identificadores foram ignorados (15 variáveis). Atributos que tinham seus valores
discretizados em outros atributos (8 variáveis) também foram descartados.
A pedido do especialista, outras 255 variáveis foram consideradas não relevantes
para este estudo e também foram eliminadas. Como o objetivo deste estudo é caracterizar
a PP a despeito do número de episódios, os atributos relacionados ao número de episódios
passados (seja de mania ou depressão) e número de episódios totais (4 variáveis) também
foram desprezados. Ao fim restaram 855 instâncias e 56 atributos. A distribuição da
variável de classe (“polaridadePredominante”) ficou 407 valores do tipo “Depressive” e
448 “Manic”.
Para realizar o pré-processamento e limpeza dos dados foi utilizado a Linguagem
de programação R em sua versão 3.6 com os seguintes pacotes: dplyr, Hmisc, hash, scales,
plyr, RColorBrewer, xfun, tidyverse, pracma e stringr.
2.3. Regras de Associação e o algoritmo Apriori
A descoberta de regras de associação é uma das principais técnicas de mineração de dados, e talvez seja a forma mais comum de descoberta de padrões locais em sistemas de
aprendizado não supervisionado. Essa metodologia recupera todos os possı́veis padrões
interessantes no banco de dados [Kantardzic 2011].
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Formalmente, seja T = {t1 , t2 , ..., tn }, um conjunto de n transações, onde cada
transação ti é um conjunto de itens na qual ti ⊆ T . O conjunto T é chamado de banco de
dados de transações. Uma Regra de Associação é uma implicação do tipo A ⇒ B, onde
A e B são conjuntos disjuntos (A ∩ B = ∅, A 6= ∅, B 6= ∅, A ⊂ T e B ⊂ T ). Ela é
interpretada como “Se A então B”. Onde A é chamado de antecedente da regra e B é o
consequente [Agrawal et al. 1993].
A regra A ⇒ B tem confiança c se c% das transações no banco de dados T que
contém A também contêm B. A regra A ⇒ B possui suporte s no conjunto de transações
T se s% das transações em T contém A ∪ B. O lift da regra A ⇒ B é a razão entre sua
confiança e o suporte do item B [Agrawal et al. 1993].
O suporte da regra A ⇒ B é dado pela Equação 1:
Ocorrências de A e B
Suporte(A ⇒ B) =
Total de Transações em T
A confiança da regra A ⇒ B é dada pela Equação 2:
Ocorrências de A e B
Confiança(A ⇒ B) =
Ocorrências de A
O lift da regra A ⇒ B é dado pela Equação 3:
P (A ∩ B)
Confiança(A ⇒ B)
Lift(A ⇒ B) =
=
P (A) × P (B)
Suporte(B)

(1)

(2)

(3)

A confiança denota a força da regra e o suporte indica a frequência dos padrões
que ocorrem nas regras. Já o lift denota o grau de independência entre o antecedente e
o consequente. Se o valor do lift for 1,isso implica que não há relação entre antecedente
e consequente. Se o mesmo for maior que 1, significa que se o antecedente ocorrer, é
muito provável que o consequente ocorra, e de forma análoga, se for menor que 1, caso o
antecedente ocorra, é pouco provável que o consequente ocorra.
Regras que contenham um suporte s acima de um mı́nimo determinado e confiança
c acima de um mı́nimo determinado são ditas como regras fortes [Kantardzic 2011]. A
tarefa de mineração de regras de associação está baseada essencialmente na descoberta de
regras fortes em grandes bases de dados.
O Apriori [Agrawal et al. 1993] é o primeiro algoritmo de descoberta de regras de
associação, pioneiro no uso de poda baseada em suporte para controlar sistematicamente
o crescimento exponencial de conjuntos de itens candidatos. O Apriori trabalha em cima
da premissa de que se um conjunto de itens for frequente, todos os seus subconjuntos
também devem ser frequentes. Um conjunto de item é frequente se seus itens possuı́rem
suporte igual ou superior a um mı́nimo estabelecido [Tan et al. 2006].
O algoritmo se divide fundamentalmente em duas partes principais
[Agrawal et al. 1993]:
1. Criação do conjunto de itens frequentes;
2. Obtenção de regras de associação fortes.
Neste trabalho, os parâmetros utilizados no Apriori foram os seguintes: confiança
> 70% e suporte > 10%. Esta escolha de suporte foi baseada no intuito de analisar
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eventos menos frequentes (mais raros) que podem descrever informações relevantes. Já
com o critério da confiança é possı́vel ter regras que são realmente confiáveis, uma vez
que este ı́ndice de 70% permite mostrar uma maior confiabilidade desses eventos.
Todas as variáveis da base final foram utilizadas para a descoberta de regras de associação. Foi utilizado o algoritmo Apriori implementado na linguagem de
programação R, por meio dos pacotes arules e arulesViz. A versão do R utilizada foi a
3.6.
2.4. Florestas Aleatórias
Florestas Aleatórias (no inglês Random Forest, RF) [Breiman 2001] é um método de
aprendizado de máquina conhecido como ensemble, que combina os resultados de vários
classificadores fracos para fornecer um modelo geral forte. Dois métodos comuns neste
contexto são o boosting e o bagging. No boosting, a construção dos classificadores é
feita de forma sequencial e há a atribuição de peso extra para exemplos mal classificados
de forma que o classificador seguinte consiga ter maior probabilidade de acerto destes
exemplos. Já no método bagging há a criação de classificadores a partir da escolha de
exemplos aleatórios dentro do conjunto de dados [Liaw and Wiener 2002].
A RF é um extensão do método de bagging que cria uma combinação de árvores
de decisão (no inglês Decision Trees, DT) [Quinlan 1986], tal que cada árvore é gerada
a partir de uma amostra aleatória de dados do conjunto de treinamento. A construção
de cada DT é feita por meio do particionamento dos dados de forma recursiva. A cada
iteração, um atributo é escolhido para ser selecionado como nó da árvore por meio de
uma função que define o ganho de informação obtido com a escolha do atributo. Na
geração da RF existe um nı́vel adicional de aleatoriedade onde, além de fazer o uso de
um subconjunto aleatório de instâncias na construção das árvores, a divisão de cada nó
na geração de uma única árvore também é feita utilizando um subconjunto aleatório de
atributos [Breiman 2001]. Para realizar a classificação de um exemplo novo, a RF faz uma
votação entre as decisões das DTs que a compõem e gera como resultado final a decisão
mais votada. Para cada DT a decisão é tomada através de uma sequência de testes. Cada
nó interno corresponde a um teste de valor de uma das propriedades de um determinado
atributo e os ramos de cada nó são fixados como os possı́veis valores do nó em questão.
Cada folha na árvore especifica uma certa decisão [Russel and Norvig 2002].
A fim de realizar um estudo comparativo com o trabalho realizado por Belizario e
colegas [Belizario et al. 2019], foram considerados apenas pacientes no estado eutı́mico
(quando o paciente não apresenta sintomas de mania ou depressão), reduzindo o tamanho
da base de dados para 256 instâncias. Além disso, as variáveis relacionadas ao estado
de humor atual também foram desconsideradas (10 variáveis), restando 44 atributos. A
Tabela 1 descreve os atributos utilizados para a geração do modelo. Os dados faltantes
foram preenchidos com o valor da moda dos atributos. A variável de classe (“polaridadePredominante”) passou então a ter 115 valores do tipo PPD e 141 do tipo PPM.
Foram criados modelos de florestas aleatórias com 500 árvores e o número
máximo de caracterı́sticas de cada árvore foi definido como a raiz quadrada do número de
atributos, chegando a um valor aproximado de oito atributos. Estes parâmetros foram os
mesmos utilizados em [Belizario et al. 2019] para fins de comparação. Para a geração do
modelo foi utilizado a linguagem de programação R (versão 3.6) com os pacotes caret e
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ramdomForest.
Para avaliar o desempenho da RF, foram utilizadas as seguintes métricas:
Acurácia que é a proporção de exemplos classificados corretamente pelo modelo.
A sua fórmula é dada pela Equação 4:
Acurácia =

VP +VN
V P + V N + FP + FN

(4)

Sensibilidade que é a taxa de acertos do modelo na classe positiva. A sua fórmula
é dada pela Equação 5:
Sensibilidade =

VP
VP +VN

(5)

Especificidade que é a taxa de acertos do modelo na classe negativa. A sua fórmula
é dada pela Equação 6:
Especificidade =

VN
V N + FN

(6)

Onde VP é a quantidade de exemplos positivos classificados corretamente, FP é a
quantidade de exemplos que foram classificados como positivos mas são negativos, VN
é a quantidade de exemplos negativos classificados corretamente e FN é a quantidade de
exemplos que foram classificados como negativos mas são positivos.
Também foi avaliado o gráfico da curva ROC e a área abaixo da curva ROC (AUC
ROC). O gráfico da curva ROC (no inglês Receiving Operating Characteristics) é um
gráfico bidimensional plotado em um espaço denominado ROC, com os eixos X e Y
representando a taxa de falso positivos (especificidade) e a taxa de verdadeiro positivos
(revocação), respectivamente [Faceli et al. 2011]. A partir deste espaço é possı́vel gerar a
curva ROC e analisar a métrica área abaixo da curva ROC (no inglês Area Under Curve
ROC). A curva ROC é uma medida de desempenho para classificadores binários, ela diz
respeito ao poder de distinção do modelo entre as duas classes [Spackman 1989]. A área
abaixo da curva ROC é a área entre a curva ROC e o eixo X. A AUC produz valores entre
0 e 1, quanto maior o valor da AUC melhor é o modelo.
A escolha dessas métricas foi dada por meio de critérios comparativos com outro
estudo [Belizario et al. 2019]. Foi denominado como a classe positiva da variável alvo o
valor Depressive e como a classe negativa o valor Manic.
O cálculo do desempenho final da RF foi realizado por meio de validação cruzada.
A validação cruzada é um método utilizado para avaliar o poder de generalização de
modelos de classificação [Kohavi 1995]. O método k-fold cross validation divide os dados
em k partes mutuamente excludentes de mesmo tamanho. A cada iteração uma parte é
escolhida para teste enquanto as outras (k − 1) são usadas no treino. Este processo é
repetido k vezes, cada partição é usada para teste apenas uma vez. O valor das métricas
são obtidos por meio da média dos resultados de cada iteração. A abordagem utilizada
neste estudo foi a de 10x10-fold cross validation, que é o uso repetido (10 vezes) do
método 10-fold cross validation. A escolha deste método foi dada a critério comparativo
com outro estudo [Belizario et al. 2019].
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Tabela 1. Variáveis utilizadas para a geração do modelo de florestas aleatórias

Variável
benzoadizepine
anticonvulsivant
antidepressant
antipsychotic
lifedx1
age
gender
educate
marstat
race
employ
dage1st
mage1st
bttime
depsleep
depsi
anxcur
anxspast
alcohcur
alcohpast
drugcur
drugpast
ptsdcur
ptsdpast
addcur
addpast
ocdcur
ocdpast
menarch
concept
contrac
hand
bpichar
bpiageon
bpill
bpitxres
bpifamhx
bpitotal
axisi2
lifetph
everyrph
pattern
psychos2
polaridadePredominate

Descrição
Uso de algum medicamento benzodiazepı́nico
Uso de algum medicamento anticonvulsivante
Uso de algum medicamento antidepressivo
Uso de algum medicamento antipsicótico
Tipo do TAB
Idade do paciente
Sexo do paciente
Número de anos de educação completos
Estado civil
Etnia
Condição de emprego
Idade do primeiro episódio de depressão
Idade do primeiro episódio de mania
Tempo de TAB
Desregulação do sono no estado de depressão
Ideações suicidas no estado de depressão
Transtorno de ansiedade corrente
Transtorno de ansiedade passada
Dependência ou uso de álcool corrente
Dependência ou uso de álcool passado
Dependência ou uso de drogas corrente
Dependência ou uso de drogas passado
Transtorno de estresse pós-traumático corrente
Transtorno de estresse pós-traumático passado
Transtorno do déficit de atenção corrente
Transtorno do déficit de atenção passado
Transtorno obsessivo-compulsivo corrente
Transtorno obsessivo-compulsivo passado
Idade da menarca
Número de concepções
Uso de contraceptivo
Destreza/lateralidade do paciente
Caracterı́sticas do episódio
Idade de inı́cio do TAB
Curso da doença
Resposta ao tratamento de TAB
Histórico familiar de TAB
Índice de bipolaridade
Transtorno de personalidade (DSM-IV - Eixo II)
Número total de fases do paciente
Número de fases do paciente por ano
Padrão de depressão passada
Psicose
Polaridade predominante do paciente (classe)
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Tabela 2. Dez regras de associação mais relevantes que possuem PPD.

ID

Antecedente

1
2

ansiedade corrente e PPD
ansiedade passada
ı́ndice de polaridade entre 81 caracterı́sticas convincene 100 e PPD
tes de TAB durante o
curso do transtorno
exacerbação perimenstrual e menarca entre 10 e 14
PPD
anos
sexo feminino e PPD
menarca entre 10 e 14
anos
menarca entre 10 e 14 anos e sexo feminino
PPD
nenhuma concepção e PPD
sexo feminino
exacerbação perimenstrual e sexo feminino
PPD
não há exacerbação peri- sexo feminino
menstrual e PPD
ataques de raiva e PPD
irritabilidade
ı́ndice de polaridade entre 81 caracterı́sticas convincene 100 e PPD
tes durante o perı́odo de
ocorrência do episódios

3
4
5
6
7
8
9
10

Consequente

Lift.

2,85
2,15

Sup.
[%]
12,00
12,00

Conf.
[%]
100,00
82,00

2,10

10,50 85,00

2,00

20,50 77,50

1,90

20,50 97,00

1,90
1,85

12,00 97,00
12,50 96,00

1,80

11,50 92,00

1,75
1,60

16,00 88,50
13,00 95,00

3. Resultados
Os resultados obtidos neste trabalho foram divididos em duas subseções: regras de
associação e florestas aleatórias.
3.1. Regras de Associação
Ao fim do processamento do algoritmo Apriori, foram geradas 66.024 regras. Foram
então selecionadas somente as regras que possuı́ssem a variável “polaridadePredominante” (3.133 regras), que é o escopo deste trabalho. Após isso, foram separadas as regras
referentes a PPD (1.397 regras) e PPM (1.691 regras). Por fim, as regras de cada grupo
foram ordenadas para serem analisadas, usando como critério de relevância o lift.
A Tabela 2 apresenta as dez regras que possuem PPD com os maiores valores de
lift. A Tabela 3 apresenta os mesmos critérios da Tabela 2, só que agora para regras PPM.
Os valores das Tabelas 2 e 3 estão ordenados de acordo com o lift das regras.
3.2. Florestas Aleatórias
A Figura 1 apresenta a medida de importância de 13 variáveis de acordo com o melhor
classificador da RF. Tais valores aparentam estar intimamente relacionados ao especificador de PP. As caracterı́sticas são as seguintes: (1) idade do primeiro episódio de depressão
entre 10 e 14 anos; (2) superior incompleto, cursado ao menos um ano de faculdade ; (3)
tempo de TAB entre 10 e 14 anos; (4) tempo de TAB entre 15 e 19 anos; (5) tempo de
TAB entre 5 e 9 anos; (6) não há histórico familiar de doenças psiquiátricas; (7) histórico
de abuso de substâncias ou presença de TAB em parentes de primeiro grau; (8) idade
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Tabela 3. Dez regras de associação mais relevantes que possuem PPM.

ID

Antecedente

1

Caracterı́sticas associadas a TAB tipo II
sintomas do TAB durante o
perı́odo dos episódios e PPM
TAB tipo II e PPM
Caracterı́sticas associadas a sintomas do TAB
durante o perı́odo dos
episódios
ı́ndice de polaridade entre 81 caracterı́sticas convincene 100
tes de TAB durante o
curso do transtorno
menarca entre 10 e 14 anos e gênero feminino
PPM
caracterı́sticas convincentes caracterı́sticas convincende melhora em relação a res- tes de TAB durante o
posta do tratamento de TAB curso do transtorno
e PPM
ataques de raiva e PPM
irritabilidade
caracterı́sticas convincentes caracterı́sticas convincende TAB durante o curso do tes durante o perı́odo de
transtorno e PPM
ocorrência do episódios
ı́ndice de polaridade entre 81 caracterı́sticas convincene 100 e PPM
tes durante o perı́odo de
ocorrência do episódios
caracterı́sticas convincentes TAB tipo I
de TAB durante o curso do
transtorno e PPM
Psicose e PPM
caracterı́sticas convincentes durante o perı́odo de
ocorrência do episódios

2

3
4
5

6
7
8
9
10

Consequente

Lift.

3,35

Sup. Conf.
[%]
[%]
12,00 93,00

3,35

12,00 79,00

2,00

11,00 86,00

1,85

17,00 96,00

1,85

13,00 70,00

1,80
1,55

10,50 92,00
18,00 93,00

1,50

12,5

1,50

19,50 99,00

1,50

15,00 82,00

94,00

do primeiro episódio de depressão entre 15 e 19 anos; (9) idade do primeiro episódio de
mania/hipomania entre 15 e 19 anos; (10) idade do primeiro episódio de depressão entre 5 e 9 anos; (11) idade do primeiro episódio de mania/hipomania entre 20 e 24 anos;
(12) nı́vel de escolaridade graduado ou grau profissional; (13) paciente faz uso de algum
medicamento benzodiazepı́nico.
A acurácia média do modelo RF gerado foi de 64,8%. A taxa de precisão foi de
64,3% e a de sensibilidade foi de 48,0%. Já a taxa de especificidade foi de 78,0%. A
Figura 2 apresenta o gráfico ROC obtido pelo modelo. A AUC desta curva foi 69,0%.
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Figura 1. Grau de importância das variáveis medido pelo melhor modelo de florestas aleatórias para discriminar entre pacientes com PPM e PPD.

Figura 2. Curva ROC do modelo obtido por florestas aleatórias.

4. Discussão
4.1. Regras de Associação
A utilização de Regras de Associação para investigar a presença de associações entre PP e
caracterı́sticas sociodemográficas e clı́nicas de pacientes diagnosticados com TAB nunca
foi feita em estudos publicados, até então, na literatura.
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Tabela 4. Comparativo dos resultados obtidos entre o estudo feito por Belizario
[Belizario et al. 2019] e o presente estudo.

Acurácia
Sensibilidade (taxa de acertos na classe PPD)
Especificidade (taxa de acertos na classe PPM)
AUC ROC

Belizario e colegas
64,8%
62,1%
67,1%
74,7%

Presente
Estudo
64,8%
48,0%
78,0%
69,0%

Os resultado revelaram algumas associações que já foram reportadas anteriormente, como a associação entre PPD e ansiedade, reportado por diversos estudos, e entre
PPD e sexo feminino e alguns eventos reprodutivos. Esses resultados reforçam a autenticidade do algoritmo gerado e também dos resultados de estudos anteriores que utilizaram
métodos estatı́sticos tradicionais.
O algoritmo também encontrou algumas associações que não foram reportadas
anteriormente, como as associações entre PPM e raiva e entre PPM e menarca precoce.
Esses resultados merecem investigações futuras, utilizando outros bancos de dados maiores, além de incluir métodos tradicionais de estatı́stica.
4.2. Florestas Aleatórias
A Tabela 4 mostra um comparativo entre o desempenho do modelo RF entre o
presente estudo e o que foi reportado no estudo realizado por Belizario e colegas
[Belizario et al. 2019].
Os valores de acurácia foram os mesmos em ambos estudos. O modelo produzido neste documento classificou corretamente um maior número de pacientes com PPM.
Houve uma diferença considerável entre o poder de acerto na classe PPD entre os dois
classificadores, sendo o segundo menos sensı́vel para detectar quais pacientes pertenciam
ao grupo PPD. Na perspectiva da AUC também houveram grandes desigualdades, indicando que o modelo do Belizario e colegas [Belizario et al. 2019] possui um maior poder
de distinção entre as classes do problema. No entanto, as diferenças nessas métricas pode
ter se dado devido a questão da quantidade de dados utilizada nos estudos. Isto é, a base
de dados usada no trabalho comparado continha apenas 148 pacientes enquanto que neste
havia 256 e um número de atributos consideravelmente maior.
Referente a medida de importância das variáveis, houve algumas variáveis em comum nos dois estudos no melhor modelo produzido pela RF. A idade do primeiro episódio
depressivo aparece em primeiro lugar nas duas medidas, corroborando com os achados
anteriores encontrados na literatura [Carvalho et al. 2015]. Os resultados do melhor modelo deste documento se concentraram em uma menor quantidade de variáveis em relação
ao que foi reportado por Belizario e colegas. Isto é, as treze mais importantes variáveis
neste estudo se concentram em torno do tempo em que o paciente possui o TAB, idade do
primeiro episódio (seja de depressão ou mania), histórico familiar de doenças e nı́vel de
escolaridade. Enquanto que no trabalho comparado não há valores em comum.
Em geral, este estudo reforça os achados reportados por Belizario e colegas
[Belizario et al. 2019], pois, apesar de exibir algumas medidas diferentes, houveram im-
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portantes similaridades, principalmente referente às variáveis mais importantes no melhor
modelo produzido pelas RFs dos dois estudos.

5. Conclusão
Os resultados sugerem que os métodos de aprendizado de máquina aplicados para análise
de possı́veis associações entre o especificador de PP e dados demográficos e clı́nicos de
pacientes com TAB produzem resultados relevantes, confirmando achados encontrados
através de métodos tradicionais de estatı́stica. Além disso, sugerem novas associações
que merecem investigações posteriores, contribuindo não somente para pesquisas, mas
também para a conduta clı́nica. Por fim, novos estudos, utilizando métodos de aprendizado de máquina, em bancos de dados maiores, adicionando outros tipos de dados, como
variáveis biológicas e/ou de neurocognição, podem revelar novas associações e aumentar,
ainda mais, a acurácia e sensibilidades das florestas aleatórias.
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Abstract. Service-based systems are used in many application domains, and
service compositions designed as the foundation for the full deployment of the
Internet of Things and its applications, such as Smart Farming. The main contribution of this work is the study and discussion of the use of image processing
services compositions to solve problems of Smart Farming. Initially, two real
problems involving image processing are defined and modeled, then these problems are solved using a service composition developed by the authors. The
results show the viability of our proposal.
Resumo. Sistemas baseados em composição de serviços são usados em vários
domı́nios de aplicação e se projetam como fundamento para a implantação
plena da Internet das Coisas e suas aplicações, como a Smart Farming ou Fazendas Inteligentes. A principal contribuição desse trabalho é o estudo e a
discussão sobre o uso de composições de serviços de processamento de imagem
para resolver problemas aplicados na Smart Farming. Inicialmente, são definidos e modelados dois problemas reais que envolvem processamento de imagem,
em seguida, esse problemas são resolvidos usando uma composição de serviços
elaborada pelos autores. Os resultados mostram a viabilidade da nossa proposta.

1. Introdução
A Computação Orientada a Serviços (Service-Oriented Computing - SOC) e sua
realização através de tecnologias de serviços web oferecem uma solução robusta para
a integração de aplicações com o objetivo de criar novos serviços com valor agregado.
Serviços web têm sido amplamente utilizados na realização de diversas tarefas e, cada
vez mais, são vistos como uma boa prática de promover a reutilização de recursos e
integração entre sistemas. Nesta nova realidade, a funcionalidade que um serviço web
isolado oferece nem sempre satisfaz as necessidades das aplicações ou reflete de maneira
apropriada complexos processos de negócios da atualidade [Alonso et al. 2004].
Serviços web, ou simplesmente serviços, nesse contexto, podem ser definidos
como entidades de software autocontidas que executam uma ou mais operações, cujas
interfaces são publicadas, e que oferecem suporte para interações diretas com outras
aplicações [W3C 2002]. De acordo com SOC, o foco do desenvolvimento muda de atividades relacionadas ao projeto e a implementação de componentes de sistemas personalizados para atividades relacionadas à identificação, seleção e composição dos serviços
oferecidos por terceiros [Cardellini et al. 2012]. Uma composição de serviços é uma
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combinação de múltiplos serviços, que podem ser oferecidos por provedores diferentes
e em locais diferentes na rede, para executar um conjunto de atividades que satisfaçam
um objetivo especı́fico [Baryannis et al. 2010].
Aplicações construı́das como composições de serviços são especificadas como
processos abstratos compostos, os quais, por sua vez, são constituı́dos por um conjunto de atividades que devem ser desempenhadas pelos serviços, bem como o interrelacionamento entre as atividades. Em seguida, cada atividade definida em uma
composição deve ser desempenhada por um serviço concreto previamente selecionado,
assegurando os requisitos dos usuários [Baryannis et al. 2010].
Vale ressaltar que uma atividade pode ser desempenhada por diversos serviços,
desde que estes implementem os requisitos funcionais esperados. Quando um usuário envia uma mensagem para uma composição, os serviços selecionados iniciam o processo de
troca de mensagens a fim de desempenhar a lógica de negócio descrita pela composição.
Uma composição de serviços é tipicamente opaca para o usuário, que a considera como
um serviço único e não um conjunto de serviços distintos [Furtado et al. 2014].
O poder de compor serviços independentes em serviços com maior granularidade
promove mais produtividade e reutilização, onde os serviços podem ser utilizados para
agasalhar aplicações existentes, bem como para desenvolver novas aplicações. Nesse
sentido, recentes avanços no desenvolvimento de sistemas de software evidenciaram uma
mudança de paradigma, partindo de soluções convencionais em direção à adoção de
aplicações baseadas em serviços, criadas usando implementações sob medida ou utilizando componentes previamente desenvolvidos. Portanto, composições de serviços podem ser empregadas nas mais diversas áreas como serviços de streaming, serviços de
nuvem e Internet das Coisas.
Segundo Bertolino et al. [Bertolino et al. 2011], o desenvolvimento de sistemas na
era Internet das Coisas deve ser capaz de abordar a complexidade, a heterogeneidade, a interdependência e, especialmente, a evolução de sistemas em rede fracamente conectados.
Sendo assim, aplicações baseadas em composições de serviços se projetam como fundamento para consolidação da Internet das Coisas [Issarny et al. 2011, Autili et al. 2014].
Dessa forma, a Internet das Coisas é também algo essencial para uma agricultura inteligente, também chamada de Smart Farming, tornando possı́vel o aumento da produtividade e diminuição dos custos guiados por ferramentas computacionais que garantem de
fato controle e melhores resultados.
A área de Smart Farming é habilitada por sistemas agrı́colas automatizados, construı́dos com diversos dispositivos e atuadores de sensores sem fio, capazes de monitorar
as condições ambientais e controlar os dispositivos implantados de acordo com os dados coletados por meio de redes de acesso com e sem fio [Ryu et al. 2015]. Dentre as
aplicações para Smart Farming destacam-se aplicações que utilizam técnicas de processamento de imagem para tomada de decisões. Geralmente as imagens podem ser capturadas
por satélites, drones e, inclusive, por pessoas com câmeras especiais ou convencionais.
As imagens capturadas podem ser processadas e, junto com demais componentes, podem
ser utilizadas para descoberta de queimadas, monitoramento no crescimento das plantas e detecção de doenças em frutas, por exemplo. Sendo assim, o uso de composição de
serviços nesse contexto pode reduzir o custo e os riscos da construção de novas aplicações,
uma vez que as lógicas de negócios existentes são representadas como serviços e podem
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ser reutilizadas.
Entretanto, construir e implementar sistemas que necessitam de processamento
de imagens com a adoção de conceitos de composição de serviços (como reutilização,
compartimentação e escopo extensı́vel) não são amplamente discutidos na literatura. Artigos e relatórios técnicos enfatizam o problema de processamento de imagem, mas, frequentemente, os principais componentes de software para a construção de tais aplicações
são distribuı́dos sem muito destaque sobre seus detalhes técnicos, inclusive sem apresentar a solução em uma linguagem de programação de alto nı́vel. Por exemplo, para problemas que envolvam processamento de imagem é utilizado o Matlab, um ambiente mais
adequado para prototipação de soluções. Esse problema é agravado ainda mais quando
diferentes abordagens precisam ser implementadas juntas em um mesmo aplicativo para
compartilhar recursos e código.
Assim, para contribuir com a solução desse problema, no presente trabalho, apresentamos um estudo que inclui uma delimitação e uma discussão sobre o escopo de
processamento de imagem, na qual serviços podem ser disponibilizados por provedores e acessados por terceiros de forma a permitir a construção de aplicações baseadas em
serviços. Nesse sentido, nosso estudo mostra dois experimentos que lidam com problemas que necessitam de processamento de imagem, resolvidos por meio de composição de
serviços para Smart Farming.
O restante desse trabalho é organizado como se segue. Na Seção 2 é realizado
uma revisão dos principais trabalhos que lidam com processamento de imagem para área
de Smart Farming. Em seguida, na Seção 3, os resultados do delineamento metodológico
são apresentado juntamente com a definição dos principais conceitos empregados. Na
Seção 4 são apresentados os resultados dos experimentos realizados em uma composição
de serviços para Smart Farming elaborada pelos autores. Por fim, na Seção 5 são discutidas as conclusões e os trabalhos futuros são apresentados.

2. Trabalhos relacionados
Na Smart Farming existem vários modelos computacionais que podem ser utilizados
em conjunto para o desenvolvimento de softwares que auxiliem na gestão da agropecuária [Honda and JORGE 2013]. Inclusive técnicas de processamento de imagens em
conjunto com sensores e sistemas de posicionamento global podem ser utilizados para auxiliar na agricultura de precisão. Entretanto, as aplicações nessas duas áreas quase sempre
são construı́das com um alto acoplamento entre as funcionalidades, o que dificulta a sua
utilização levando em conta o reuso e a distribuição dos serviços, premissas da Internet
das Coisas.
Exemplos disso são resultados produzidos por Yang et al. [Yang et al. 2007], que
exploraram técnicas de processamento de imagem e câmeras estéreo para detectar tomates, e Çakir et al. [Çakır et al. 2013], que utilizam técnicas de processamento de imagem
para detecção de laranjas. Já o trabalho de Jhuria et al. [Jhuria et al. 2013] utiliza processamento de imagens como uma ferramenta para monitorar as doenças em frutas durante
o cultivo, desde a plantação até a colheita.
O trabalho de Yang et al. [Yang et al. 2000] apresenta uma metodologia para o
processamento de imagens obtidas a partir de milharais a fim de determinar um mapa
de plantas daninhas e simular o controle de um pulverizador de herbicidas. O trabalho
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de Fan et al. [Fan et al. 2017] utiliza imagens hiper-espectrais combinadas com quimiometria para detectar infestações precoces de brocas em plantações de arroz, bem como
identificar o grau de infestação como forma de garantir a proteção do crescimento do arroz. Todos esses trabalhos discutidos aplicam técnicas de processamento de imagem sem
se preocupar com a integração com outras aplicações e/ou recursos de terceiros.
Recentemente alguns trabalhos buscam desenvolver soluções para processamento
de imagem através de técnicas de integração de aplicações. Por exemplo, Rupanagudi et
al. [Rupanagudi et al. 2015] desenvolveu uma aplicação para detecção de pragas em tomates através do monitoramento constante usando processamento de vı́deo com o uso de
recursos fornecidos por computação em nuvem. Já Vieira et al. [Vieira et al. 2019] propôs
uma arquitetura de software, denominada Disparity Computation Framework (DCF), que
pode acomodar diferentes métodos para lidar com a construção de mapas de disparidade
dado duas imagens. As principais contribuições deste estudo incluem uma delimitação e
uma discussão sobre o escopo do mapa de disparidade, na qual componentes estruturados
podem ser organizados em camadas, sendo capaz de permitir o reaproveitamento entre
diferentes aplicações.
Entretanto, trabalhos direcionados a resolver problemas da área de Smart Farming
com uso de técnicas de processamento de imagem e conceitos de composição de serviços,
demandam ainda por iniciativas que deem suporte a construção de novas aplicações.
Logo, esse trabalho objetiva discutir a junção desses três temas: composição de serviços,
processamento de imagens, e Smart Farming.

3. Organização do estudo, conceitos e resultados
Nos últimos anos, a agropecuária tem lidado cada vez mais com as mudanças trazidas
pela revolução digital proporcionada pela Internet das Coisas [Savvas 2015]. A utilização
de conceitos da Internet das Coisas é algo essencial para a consolidação da Smart Farming, na qual é habilitada por sistemas agrı́colas automatizados, capazes de monitorar
eventos das propriedades e controlar os dispositivos implantados de acordo com os dados
coletados [Ryu et al. 2015].
No domı́nio das aplicações para Smart Farming pode-se destacar aplicações que
utilizam técnicas de processamento de imagem para tomada de decisões. As imagens
capturadas podem ser processadas, podendo ser utilizadas para contagem de objetos em
um ambiente ou na detecção de pragas em uma lavoura, por exemplo.
Nesse contexto, esse trabalho investiga o uso de aplicações para Smart Farming
que utilizam técnicas de processamento de imagens de modo a permitir reutilização de
componentes de software através do emprego dos conceitos de computação orientada a
serviços. Sendo assim, foi utilizada uma metodologia exploratória para selecionar os conceitos de composição de serviços dentro de Smart Farming, linguagem de modelagem e,
linguagens e técnicas para o processamento de imagem digital, conforme as discussões
das subseções a seguir. Posteriormente, os resultados discutidos nessa seção são utilizados para a implementação de uma composição de serviços na qual estudos de caso são
explorados na Seção 4.
3.1. Composição de serviços
A primeira fase deste trabalho foi buscar conhecer os principais termos para utilização de
serviços web e sua composição em novos serviços. Logo, duas maneiras principais de de-
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senvolver serviços web foram identificadas: serviços baseado em SOAP e serviços RESTful [Pautasso et al. 2008]. Serviços RESTful têm se mostrando um padrão mais adequado
para Smart Farming por apresentar uma sintaxe mais enxuta para troca de mensagem e
por permitir menor acoplamento, garantindo assim mais flexibilidade nas alterações e
reutilização de serviços entre diferentes aplicações [Sheng et al. 2014].
Ao construir os serviços, é necessário definir a sequência de atividades da
composição, ou seja, a troca de mensagens entre os serviços. Existem duas maneiras
para descrever um processo de negócios: orquestração e coreografia [Decker et al. 2008].
A orquestração de serviços representa um único processo de negócios executável que coordena a interação entre os diferentes serviços, descrevendo um fluxo da perspectiva e sob
o controle de um único ponto de extremidade. A coreografia é normalmente associada às
interações que ocorrem entre vários serviços web em vez de um processo de negócios
especı́fico que uma única parte executa.
Para modelar uma composição de serviços, pode-se utilizar uma linguagem de
modelagem para composição de serviços, dentre as principais pode-se citar: Business
Process Execution Language para Web Services (BPEL) [Decker et al. 2008] e o Business
Process Modeling Notation (BPMN) [OMG 2011]. A linguagem BPEL é um padrão bastante citado na literatura para implementação de processos de negócios com a utilização
de tecnologias de serviços web. Por outro lado, o BPMN tem alcançado um alto nı́vel
de adoção entre analistas de negócios e arquitetos de sistemas como linguagem para a
definição de esquemas de processos de negócios para implementação subsequente. Ambas suportam a modelagem de orquestração de serviços.
3.2. Processamento de imagem
Como discutido anteriormente, uso de composições de serviços desempenha um papel significativo na consolidação da Internet das Coisas [Alsaryrah et al. 2019] e na
implantação da Smart Farming [Rupanagudi et al. 2015]. A maioria das aplicações no
contexto de Smart Farming fazem uso de informações capturadas por sensores e imagens capturadas por equipamentos especı́ficos, como satélites e drones. Tais conjuntos
de dados necessitam ser previamente processados e, em seguida, integrados para gerar a
solução requisitada pelos produtores [Bhange and Hingoliwala 2015].
A escolha adequada da linguagem de programação para implementação das
técnicas de processamento de imagem no contexto de Smart Farming é crucial devido
tanto a necessidade de uma linguagem e ambiente robustos quanto pela capacidade de
integração com diversos sistemas e coisas. Diante disso, esse trabalhou buscou avaliar
qual a linguagem de programação poderia ser mais adequada neste contexto. Como primeiro passo, foi realizada uma revisão na literatura a procura por trabalhos que lidam
com processamento de imagem e que discutem a implementação das suas abordagens.
Diante dessa revisão, foi obtido que as linguagens mais utilizadas para processamento de
imagem são a ferramenta de prototipagem Matlab e as linguagens Java e Python.
Geralmente a resolução de problemas de processamento de imagens são implementados utilizando a ferramenta Matlab. Isso ocorre porque Matlab é um ambiente de
desenvolvimento rápido e permite a construção de soluções para problemas quase exatamente como elas são definidas matematicamente. Entretanto, o Matlab é um software
proprietário com alto custo de licença e com limitada capacidade de integração com outros sistemas. Sendo assim, programas em Matlab não são adequados para construção de
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aplicações no contexto da Smart Farming, que requer a criação de processos de negócio
flexı́veis e dinâmicos.
Diante disso, a principal dificuldade em lidar com aplicações de processamento
de imagem dentro do contexto da Smart Farming é identificar uma arquitetura que esteja em conformidade com uso de técnicas de processamento de imagem de forma a
permitir separar a funcionalidade de um programa em módulos independentes e intercambiáveis. Tal arquitetura deve ser capaz de atender a novos requisitos e facilitar
a manutenção futura. Por esse motivo, as linguagens Java e Python são linguagens
que vêm sendo utilizadas tanto para tratar de processamento de imagem quanto para
implementar composições de serviços [Cokelaer et al. 2013, Van der Walt et al. 2014,
Rupanagudi et al. 2015, Ray 2017].
Como essas duas linguagens contam com diversas bibliotecas que auxiliam na
construção de aplicações que necessitam de técnicas de processamento de imagem, foi
realizada a comparação entre elas. As principais métricas definidas para realizar a
comparação entre as linguagens foi o tempo de processamento, representado através do
número de linhas de códigos, e o tempo médio de execução em milissegundos, sendo esse
o valor obtido através da média de execução em 100 vezes.
Em seguida, foram definidos os algoritmos que deveriam ser implementados utilizando algoritmos fornecidos pelas bibliotecas das linguagens. Os algoritmos foram filtro
de escala de cinza, filtro de negativo, filtro de brilho, rotação e segmentação. Todos esses
algoritmos são fornecidos pelas bibliotecas das linguagens Java e Python. Os resultados
são mostrados na Tabela 1. As métricas com melhor valor recebeu valor 1 e os outros
receberam valores relativos a ele. Por exemplo, para realizar o processo de segmentação,
o número de linhas de código em Java é 2.66 vezes maior do que o número de linhas
necessárias em Python; o mesmo vale para tempo de execução, onde Python é 42% mais
rápido que Java para realizar a segmentação.
Tabela 1. Resultados da execução dos códigos de acordo com as métricas de
linhas de código e tempo de execução(milissegundos).

Técnicas
Tons de cinza
Negativo
Brilho
Rotação
Segmentação

Métricas
Linhas
Tempo
Java Python Java Python
2,5
1
1,35
1
4
1
1.07
1
3
1
1,59
1
1
1
1
2,18
2,66
1
1,42
1

3.3. Resultados
Diante do exposto, a nossa hipótese é que composição de serviços se mostra uma solução
viável para criação de aplicações de processamento de imagem dentro do contexto da
Smart Farming por promover a ideia de montar componentes em uma rede de serviços
fracamente acoplada, na qual tais serviços são disponibilizados por provedores de serviços
através da web. Sendo assim, nesse trabalho optamos por utilizar composição de serviços
do tipo RESTful com o uso de um orquestrador. Já para a modelagem, utilizamos um
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modelo baseado em BPMN, uma vez que é o padrão de facto para modelagem de processo
de negócios, logo essa notação se torna também indicada para modelagem de problemas
na área de Smart Farming.
De acordo com os resultados da Tabela 1 é possı́vel notar que a linguagem Python
possui um desempenho superior em relação ao tempo de processamento em comparação
com a linguagem Java. Já em relação a métrica de linhas de código, novamente Python
possui vantagem em relação a Java. Sendo assim, Python se mostra uma linguagem
adequada para lidar com processamento de imagem dentro do contexto da Smart Farming. Entretanto, vale ressaltar que ao lidar com composições de serviços, a linguagem
de implementação para os serviços podem ser diferentes, ou seja, não influencia na lógica
de execução da composição.

4. Experimento e Discussão
O objetivo desse experimento foi mostrar o uso da composição de serviços para resolver
um problema de processamento de imagem dentro de contexto da Smart Farming. A
tarefa de identificar e contar certos tipos de objetos em uma fazenda é uma tarefa árdua,
mas ao aplicar técnicas de processamento de imagens, esse processo pode ser realizado
com pouca intervenção humana, garantindo maior confiabilidade nos resultados. Nesse
contexto, dois problemas foram selecionados:
• Contagem de bovinos: em uma fazenda que trabalha com pecuária, o desaparecimento de bovinos podem ocorrer devido a fatores diversos, tais como fuga, furto e
morte. O objetivo da aplicação é contar quantos animais estão em uma certa área,
permitindo que um sistema de Smart Farming integrado possa gerar um alerta
quanto a quantidade de animais for inferior ao número do plantel atual.
• Contagem de moscas-brancas: em uma lavoura, a mosca-branca é uma praga que
causa grandes danos, tanto danos diretos quanto indiretos por atuar como vetor
de vı́rus fitopatogênicos [de OLIVEIRA and Lima 2006]. Para um maior controle
sobre essa praga, existe a necessidade da contagem da quantidade de moscasbrancas que estão em uma folha de uma planta. Logo, o objetivo da aplicação é
contar quantas moscas-brancas estão em uma certa folha, permitindo assim que
um sistema de Smart Farming integrado recomende o manejo adequado.
Nesse processo de identificação e contagem de objetos, inicialmente foram identificadas as funcionalidades exigidas e, em seguida, foi modelado a composição de serviços
baseada em BPMN, Figura 1. Como se observa, quatro atividades são requeridas: conversão da imagem de entrada, segmentação, erosão, e determinação da área de interesse
(bounding box). Cada atividade é responsável por uma parte do processamento o que
garante uma clara separação entre os componentes.

Figura 1.
Modelo para identificação e contagem de objetos utilizando
composição de serviços de processamento de imagem.
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Em seguida, os serviços concretos que fornecem as funcionalidades requisitadas
devem ser selecionados e vinculados a cada atividade na composição. Nesse sentido,
vários serviços foram construı́dos utilizando o padrão RESTful e a linguagem Python,
sendo implantados em um servidor web. Cada serviço é responsável por uma parte
do processamento, garantindo assim o baixo acoplamento. Para facilitar a criação dos
serviços de processamento de imagens utilizados neste trabalho, foi utilizada a biblioteca
OpenCV [OpenCV 2019] que é amplamente adotada na literatura e contém uma quantidade significativa de algoritmos de processamento de imagens e algoritmos de visão computacional, como segmentação, classificação, reconhecimento de padrão e rastreamento
de objetos.
Uma arquitetura baseada em serviços permite incrementar o reuso de serviços
entre várias composições, uma vez que um serviço com funcionalidades requeridas por
várias composições pode ser utilizado de forma compartilhada. Outra opção é que
um serviço com funcionalidade requerida por várias composições possa ter múltiplas
instâncias, sendo uma para cada composição. Além disso, a manutenção das aplicações
é bastante simplificada, uma vez que um serviço por ser substituı́do por outro, caso seja
necessário um maior poder de processamento ou simplesmente para mudar a funcionalidade da aplicação. Nesses casos, essa substituição de serviços em uma composição é
transparente ao usuário, ou seja, o usuário considera apenas um serviço único e não um
conjunto de serviços distintos que podem ser substituı́dos.
Depois da criação e disponibilização dos serviços na web, foi implementada a
lógica do modelo da Figura 1 para cada um dos dois problemas discutido anteriormente.
Esses dois problemas são independentes um do outro, mas possuem algumas caracterı́sticas em comum, dentre elas o reconhecimento e a contagem de objetos. Sendo assim,
foram codificados dois experimentos, onde ambos utilizam o mesmo modelo e um grupo
de serviços é compartilhado. A seguir os dois experimentos são discutidos em detalhes.
4.1. Contagem de bovinos
O primeiro experimento lida com contagem de vacas em uma imagem capturada por um
drone e, então, submetida para o serviço de contagem de bovinos. Essa aplicação foi
implementada sobre a lógica do modelo da Figura 1, ou seja, foi construı́da como uma
composição de serviços que implementam um conjunto de técnicas de processamento de
imagem de forma orquestrada para obter o resultado desejado.
Dado o modelo da Figura 1, o primeiro serviço a ser executado é o Serviço
Conversão que é responsável por receber a imagem e iniciar a execução da lógica da
composição. No experimento, esse serviço recebe uma imagem RGB (Figura 2(a)) como
entrada e produz uma imagem em formato HSV, uma vez que para realizar a segmentação
é requerida uma imagem em tal formato para ser processada. A saı́da deste serviço é
mostrada na Figura 2(b), onde essa imagem é enviada para o próximo serviço no fluxo de
execução.
Em seguida, a imagem convertida é submetida para o Serviço Segmentação que
tem por responsabilidade realizar a segmentação da imagem com base em suas cores. A
operação de segmentação consiste em dividir os pixels da imagem em duas classes, objetos de primeiro plano e objetos de segundo plano. Nesse experimento os pixels buscados
são os brancos por serem tratados como pixels pertencentes ao objeto vaca. Ao encontrar
um pixel branco (definido por um limiar) a função de segmentação da biblioteca rotula
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(a)

(b)

Figura 2. (a) A imagem original capturada e submetida à composição de serviços.
(b) Imagem depois de realizada a conversão para o formato HSV.

esse ponto como objeto vaca, caso contrário o pixel é tratado como objeto de segundo
plano. A imagem com a operação de segmentação é mostrada na Figura 3.
O terceiro serviço do modelo, chamado de Serviço Erosão, é usado para realizar
operações morfológicas na imagem. Como temos uma imagem que representa um pasto,
os ruı́dos na imagem podem levar a resultados incorretos, portanto, usamos a operação
morfológica chamada erosão para remover os elementos que não representam os bovinos, ou seja, artefatos menores do que um tamanho definido em um limiar. Na imagem
da Figura 3 existem várias regiões com pequenas manchas, que não têm tamanho ideal
de uma vaca, ou seja, todas as pequenas manchas encontradas na imagem são tratadas
como ruı́dos. Sendo assim, o Serviço Erosão recebe uma imagem segmentada e busca a
diminuição dos ruı́dos produzindo uma nova representação. O resultado desse serviço é
mostrado na imagem da Figura 4(a), em seguida, essa imagem é enviada para o próximo
serviço no fluxo de execução.

Figura 3. Imagem segmentada.

O quarto e último serviço a ser chamado da composição para realizar aplicação é
o Serviço Bounding Box. Esse serviço recebe a imagem produzida pelo Serviço Erosão
e é responsável por destacar os objetos encontrados na imagem. Nesse experimento, os
objetos encontrados em uma imagem são marcados com cı́rculos, o que permite a contagem do bovinos encontrados. Ao executar o serviço Serviço Bounding Box, o fluxo
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(a)

(b)

Figura 4. (a) Remoção de ruı́dos e (b) Vacas detectadas.

de execução da lógica da composição é finalizado, sendo produzido uma saı́da como
mostra a Figura 4(b). Como pode ser observado na Figura 4(b), três objetos foram circulados, ou seja, três bovinos foram encontrados e destacados. Logo, pode-se perceber
que a composição de serviços foi capaz de identificar e contar corretamente o número de
animais em uma imagem.
4.2. Contagem de moscas-brancas
Para este segundo experimento foi utilizado o problema de contagem de moscas-brancas
em folhas de uma plantação. Diferente do primeiro experimento, que lida com a área
de pecuária, esse experimento trata do controle de pragas em lavoura. Entretanto, como
ambos problemas possuem caracterı́sticas em comum, o mesmo modelo de composição é
utilizado. A diferença entre as duas soluções está na seleção dos serviços adequados para
cada atividade da composição.
Nos dois experimentos, o serviço para lidar com a segmentação deve ter uma
implementação diferente para cada experimento, que permita a escolha de um diferente
limiar, ou ainda, outro método de segmentação. Dado o modelo da Figura 1, basta substituir a implementação da segunda atividade por um outra implementação do Serviço
Segmentação, inclusive esse serviço pode ser disponibilizado por terceiros. Dessa forma,
consegue-se garantir o baixo acoplamento entre os serviços da composição visto que com
a mesma arquitetura e com diferentes imagens de entrada é possı́vel alcançar o resultado
desejado apenas com a substituição de serviços.
De modo semelhante, seguindo a lógica do modelo da Figura 1, nesse experimento
o primeiro serviço a ser executado é o Serviço Conversão. A Figura 5(a) mostra a imagem
de entrada utilizada para a contagem de moscas-brancas em uma folha. Ao receber a
imagem, o Serviço Conversão produz uma imagem em formato HSV, como mostra a
Figura 5(b). Mesmo os dois experimentos lidando com imagens diferentes, a mesma
implementação do Serviço Conversão é compartilhada nas duas composições.
A imagem no formato HSV é submetida para o Serviço Segmentação para realizar a segmentação da imagem. Nesse caso, uma outra implementação para o Serviço
Segmentação foi selecionada, dessa vez, utilizando o limiar automático de imagem por
meio do método de Otsu [Otsu 1979]. O resultado da operação de segmentação é mostrada na Figura 5(c).
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(a)

(b)

(c)

Figura 5. (a) A imagem original capturada e submetida à composição de serviços.
(b) Imagem depois de realizada a conversão para o formato HSV. (c) Imagem
segmentada.

Em seguida, o Serviço Segmentação envia a imagem ao Serviço Erosão para minimizar os ruı́dos da imagem segmentada. O resultado desse serviço é mostrado na imagem
da Figura 6(a). Por fim, o Serviço Bounding Box recebe a imagem e realiza o processo de
marcar os objetos encontrados, como mostra a Figura 6(b).

(a)

(b)

Figura 6. (a) Remoção de ruı́dos e (b) Moscas-brancas detectadas.

Nesse segundo experimento, as implementações do Serviço Erosão e Serviço
Bounding Box são as mesmas do primeiro experimento, logo esses serviços são compartilhados entre as duas aplicações. Como se pode observar, na imagem da Figura 6(b)
cinco objetos foram circulados, ou seja, cinco moscas-brancas foram encontradas e destacadas. Logo, pode-se perceber que o mesmo modelo de composição de serviços pode
ser utilizado para resolver dois problemas distintos da Smart Farming, ou seja, identificar e contar o número de objetos tanto na imagem para identificação de bovinos quanto
na imagem de moscas-brancas. Vale ressaltar que essa composição pode ser facilmente
integrada com outras aplicações, construindo sistemas mais complexos.
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5. Conclusões e Trabalhos Futuro
O estudo do emprego da computação orientada a serviços no desenvolvimento de
aplicações de processamento de imagens é muito importante e pode ser utilizada de
forma interdisciplinar, com grande utilidade para negócios da Smart Farming e outras
áreas. Pensando nisso, foi criada uma aplicação baseada em composição de serviços para
identificação e contagem de objetos em imagens capturadas no ambiente rural e submetidas a uma aplicação disponibilizada via web. O maior desafio foi definir uma aplicação
de processamento de imagens que pudesse ser particionada utilizando uma arquitetura
orientada a serviços. Para isso, o modelo de negócio da aplicação foi implementado de
forma que não só o desenvolvedor possa utilizar os serviços que compõe a aplicação, mas
também que outras aplicações possam reutilizar os serviços.
Inicialmente foi realizado um estudo sobre a modelagem e codificação de serviços
web seguindo as melhores práticas da literatura. Em seguida, os serviços foram codificados e implantados em servidores, de forma a serem disponibilizados na web. Para mostrar
a viabilidade para uso de composições de serviços de processamento de imagem, dois experimentos foram criados e testados. Vale ressaltar que ambos experimentos lidam com
problemas distintos, ou seja, imagem de bovinos e moscas-brancas, mas compartilham
vários serviços em comum, inclusive a mesma arquitetura. Os resultados mostraram a
viabilidade e a facilidade para compor serviços na construção de aplicações dentro do
contexto da Smart Farming.
Como trabalho futuro, pretendemos refinar as técnicas de processamento de imagem executadas pelos serviços e aprimorar as soluções apresentadas de modo a lidar
com problemas tı́picos de visão computacional, tais como, oclusões, sombreamentos e
segmentação de objetos em sobreposição. Além disso, os serviços serão implantados em
recursos fornecidos por provedores de ambiente de nuvem a fim de aumentar o poder
computacional dos serviços, bem como sua disponibilidade e escalabilidade.

Referências
Alonso, G., Casati, F., Kuno, H., and Machiraju, V. (2004). Web services: Concepts,
Architectures and Applications. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
Alsaryrah, O., Mashal, I., and Chung, T.-Y. (2019). A fast iot service composition scheme
for energy efficient qos services. In Proceedings of the 2019 7th International Conference on Computer and Communications Management, pages 231–237. ACM.
Autili, M., Inverardi, P., and Tivoli, M. (2014). Choreos: large scale choreographies for
the future internet. In 2014 Software Evolution Week-IEEE Conference on Software
Maintenance, Reengineering, and Reverse Engineering (CSMR-WCRE), pages 391–
394. IEEE.
Baryannis, G., Danylevych, O., Karastoyanova, D., Kritikos, K., Leitner, P., Rosenberg,
F., and Wetzstein, B. (2010). Service composition. In Papazoglou, M., Pohl, K.,
Parkin, M., and Metzger, A., editors, Service Research Challenges and Solutions for
the Future Internet, volume 6500 of Lecture Notes in Computer Science, pages 55–84.
Springer Berlin Heidelberg.
Bertolino, A., De Angelis, G., Polini, A., and Sabetta, A. (2011). Trends and research
issues in SOA validation. Performance and Dependability in Service Computing: Concepts, Techniques and Research Directions, page 98.

194

VII Escola Regional de Informática de Goiás, Goiânia - GO, 22 e 23 de Novembro de 2019.

Bhange, M. and Hingoliwala, H. (2015). Smart farming: Pomegranate disease detection
using image processing. Procedia Computer Science, 58:280–288.
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Abstract. The growth in data traffic is raising serious challenges for optical
transport networks in terms of improving their capacity efficiency in order to
meet the new traffic requirements. Under these circumstances, the task of
efficiently utilizing available resources opens opportunities for the
development of a variety of techniques for network planning. This paper
presents a decision support system for the sizing of optical transport networks.
It is considered the optical network planning problem in which a traffic
interest matrix between the demand nodes is specified. The network is modeled
as a graph, through the arc-path approach. A model using genetic algorithm
is developed for cost minimization. Restrictions on demand guarantee,
technical capacity of equipment and exclusivity in the link modularity are also
addressed. Results of the simulation of the optimization model for a mediumsized network are presented and discussed.
Resumo. O crescimento do tráfego de dados está levantando sérios desafios
para as redes de transporte ópticas em termos de melhoria de eficiência de
capacidade, a fim de atender aos novos requisitos de tráfego. Nessas
circunstâncias, a tarefa de utilizar com eficiência os recursos disponíveis abre
oportunidades para o desenvolvimento de uma variedade de técnicas para o
planejamento da rede. Este artigo apresenta um sistema de suporte à decisão
para o dimensionamento de redes de transporte ópticas. É considerado o
problema de planejamento de rede óptica no qual uma matriz de interesse de
tráfego entre os nós de demanda é especificada. A rede é modelada como um
grafo, através da abordagem arco-caminho. Um modelo utilizando o
algoritmo genético é desenvolvido para minimizar o custo. Restrições de
garantia de atendimento de demanda, de especificidades de capacidade
técnica de equipamentos e de exclusividade na alocação de modularidade de
enlace de transmissão também são contempladas. Os resultados da simulação
do modelo de otimização para uma rede de tamanho médio são apresentados
e discutidos.
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1. Introdução
O surgimento de novas tecnologias e serviços vem impondo mudanças substanciais aos
sistemas de telecomunicações. Estas transformações estão acontecendo em grande
escala para atender o desenvolvimento da Internet das Coisas (IoT - Internet of Things),
da computação em nuvem e dos sistemas de comunicações móveis de 4ª e 5ª geração. O
impacto imediato da implantação e utilização destas tecnologias surge com a
necessidade de se ter uma rede de telecomunicações com alta capacidade na transmissão
de dados [Kamur 2017], [Mumtaz 2017] e [Li 2018].
No segmento de rede responsável pelo acesso do usuário, a rede ainda continua
bastante capilarizada, devido à variedade de serviços oferecidos. A inovação surge com
a diversidade de tecnologias que são desenvolvidas para oferecer estes serviços, sejam
elas para o segmento fixo cabeado, sejam para o segmento móvel celular.
Por outro lado, no núcleo da rede, o backbone, o compartilhamento de recursos é
uma atividade fundamental. O desenvolvimento de novas tecnologias de comutação,
gerenciamento e transmissão procuram explorar a enorme capacidade de operação da
fibra óptica.
No cenário nacional, redes de transporte utilizando as tecnologias Hierarquia
Digital Plesiócrona (PDH - Plesiochronous Digital Hierarchy) e Hierarquia Digital
Síncrona (SDH - Synchronous Digital Hierarchy) [Jeszensky 2004] continuam sendo
uma realidade, principalmente nos segmentos periféricos da rede. A evolução
tecnológica das redes PDH e SDH tem sido praticada pelas operadoras de redes de fibra
óptica paulatinamente, conforme exigências no aumento da capacidade de transmissão,
acrescidas da eficiência nos processos de gerenciamento e operação para atender com
qualidade os novos serviços.
Em termos mercadológicos, a rede de transporte óptica (OTN - Optical
Transport Network) vem sendo apontada como a responsável pela evolução das redes
PDH e SDH [Wang 2012]. A rede OTN, acrescida da versatilidade da Multiplexação
Densa por Divisão de Comprimento de onda (DWDM - Dense Wavelength Division
Multiplexing), minimiza a dificuldade de transporte de dados com a Multiplexação por
Divisão de Tempo (TDM - Time Division Multiplexing) presente nas redes PDH e SDH.
Segundo a recomendação G.709 da ITU-T [ITU-T 2012], a OTN é vista como um
protocolo da nova geração que fornece um transporte eficiente por canalização óptica
baseado em comprimentos de onda, oferecendo melhor integridade e gerência para a
rede. A OTN possibilita uma infraestrutura de rede flexível e de alta capacidade de
transmissão. A OTN fornece, também, uma gerência que permite isolamento de falhas
com técnicas avançadas para a resolução de eventuais problemas de operação.
Nestas circunstâncias, a rede óptica encontra-se sujeita a inovações tecnológicas
constantemente, de forma a aproveitar melhor a infraestrutura atual para as altas taxas
de transmissão. Por outro lado, à medida que a rede se torna mais complexa, a utilização
eficiente dos seus recursos torna-se um problema de grande preocupação. A busca por
algoritmos para otimizar a capacidade dos recursos é uma orientação promissora no
sentido de melhorar os Sistemas de Apoio a Decisão (SAD) criados para auxiliar no
planejamento da rede.
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Neste cenário, é natural que diferentes problemas de otimização venham sendo
propostos na literatura para o dimensionamento de redes de transporte ópticas. As
metodologias empregadas em cada caso são extremamente influenciadas pela
abrangência da rede, pela tecnologia de transmissão a ser utilizada e pelas fontes de
informações disponíveis. Entretanto, uma característica comum entre estes problemas
de otimização é que eles, impreterivelmente, possuem uma matriz de interesse de
tráfego que necessita ser roteada desde os nós de origem até os nós destino.
Este artigo tem por objetivo o desenvolvimento de um SAD para ser utilizado no
planejamento estratégico de redes de transporte ópticas. O dimensionamento da rede é
feito utilizando um modelo de Programação Linear Inteira Mista (MILP - Mixed-Integer
Linear Programming) [Bazaraa 2010], que é resolvido utilizando algoritmo genético. O
modelo seleciona caminhos ótimos de um conjunto de caminhos pré-candidatos
disponíveis para o escoamento da matriz de tráfego prevista. O dimensionamento dos
recursos é realizado objetivando um custo mínimo, composto pela possibilidade de
alocação de equipamentos de transmissão nos nós e de enlace óptico e regeneradores
nos links da rede.

2. O Problema
O problema de planejamento de redes de transporte ópticas é complexo e de difícil
solução [Simmons 2014]. As demandas da matriz de interesse de tráfego devem ser
escoadas entre os nós por meio de links com uma capacidade associada. Neste contexto,
a ênfase do planejamento está na determinação da estratégia ótima para acomodar o
conjunto de demandas.
Neste trabalho, o modelo de fluxo em rede (grafos) [Bazaraa 2010] é utilizado
para representar o problema de planejamento da rede de transporte óptica. A Figura 1
mostra um exemplo de grafo, G = (V, LINK, DEM), onde V indica o número de nós,
LINK o número de arcos e DEM as demandas a serem escoadas pela rede. Neste
trabalho é considerada a abordagem arco-caminho.
Os principais elementos desta representação são:
Nós de Demanda: os nós de demanda são pontos concentradores e geradores de
demanda para o atendimento dos usuários do sistema. Estes nós, devem estar
fisicamente associados a um sistema de transmissão. Cada nó é identificado por um
número [i]. A rede exemplo da Figura 1 possui cinco nós de demanda e sete links.
Demanda Prevista: um dos objetivos do dimensionamento da rede é atender a demanda
prevista entre os nós da rede. Cada demanda é caracterizada por seus dois nós finais e o
volume de tráfego que deve ser roteado através da rede. Este volume de tráfego pode ser
expresso em múltiplos de alguma unidade de roteamento base ou até mesmo em termos
de taxa de transmissão exigida. Entre os nós finais, um nó representa o nó de origem da
demanda e o outro o nó de destino. Na rede exemplo da Figura 1 estão indicados dois
valores de demanda previstos: d1 (entre o nó 1 e o nó 5) e d2 (entre o nó 5 e o nó 2).
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Figura 1. Representação da rede de transporte - arco-caminho.

Links (arcos) Candidatos: cada link da rede representa a ligação entre dois nós de
demanda. O fluxo de demanda escoado pelos links é utilizado para garantir o
atendimento das necessidades de demanda entre os nós da rede. Os links de escoamento
de demanda que ligam todos os nós de demanda entre si são identificados por um nome
e um índice, tal como LINK2, que identifica o link que liga os nós de demanda 2 e 5. A
capacidade total de cada link, representada pela capacidade dos equipamentos de
transmissão alocados, deve ser capaz de atender o fluxo de demanda escolhido para ser
escoado por aquele link. A escolha da capacidade de cada link está representada por
uma variável de decisão do tipo inteira binária como, por exemplo, X[LINK2, n] , que
representa a escolha (ou não) de um sistema de transmissão de modularidade [n] para
ser alocado no LINK2.
Caminhos Candidatos: um caminho é definido por uma sequência de nós adjacentes
sem repetição por onde um fluxo de demanda pode passar, sendo que cada fluxo de
demanda utiliza um ou mais caminhos distintos. Para cada demanda prevista entre dois
nós da rede, é especificado um conjunto de caminhos que podem ser utilizados para
escoar a demanda desde o seu nó de origem até o seu nó de destino. Para a rede
exemplo da Figura 1, onde estão especificadas duas demandas, os possíveis conjuntos
de caminhos para atender as demandas d1 e d2 estão indicados na Tabela 1. Esta escolha
é feita através de variáveis de decisão do tipo real, Y[caminho, demanda], que
especificam a parcela da demanda (por exemplo d1), que será escoada pelo caminho
(por exemplo P1).
Tabela 1. Exemplo de Caminhos para Escoamento das Demandas.
Demanda
d1

d2

Caminhos

LINKs

P1

LINK2

P2

LINK1 à LINK6

P3

LINK7 à LINK4

P4

LINK6 à LINK3

P5

LINK6 à LINK5 à LINK4
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3. Trabalhos Correlatos
O problema de planejamento de redes de transporte ópticas tem sido bastante estudado
na literatura. O objetivo principal do planejamento quase sempre é o mesmo: alocar e
dimensionar os recursos disponíveis da forma mais eficiente possível em termos de
orçamento, com os modelos de otimização orientados a minimização de custos.
Basicamente, as metodologias se divergem devido a: quais tecnologias adotadas, quais
recursos são considerados como mais relevantes para o objetivo que se deseja alcançar e
a abrangência da rede a ser dimensionada.
O trabalho de [Orlowski 2010] descreve a biblioteca pública SNDlib (Survivable
Network Design library). O objetivo é fornecer dados realistas de planejamento de rede
que podem ser usados para comparar diferentes modelos matemáticos e algoritmos de
otimização. A SNDlib contém 22 topologias de rede e aproximadamente 800 instâncias
de teste que podem ser utilizadas para o planejamento de redes ópticas, nas tecnologias
PDH, SDH, WDM, entre outras [Orlowski 2010].
Para redes SDH, mecanismos de roteamento de demanda com múltiplos
caminhos são propostos em Srivastava et al. (2006) e Ahuja et al. (2004). Nestes
trabalhos, a Programação Linear Inteira (ILP – Integer Linear Programming) é utilizada
para selecionar os caminhos ótimos a partir de um conjunto de caminhos précomputados para cada demanda.
Ainda utilizando a abordagem arco-caminho, o trabalho de Assis et al. (2013)
fornece uma ferramenta para analisar o comprometimento entre o número de
transceptores alocados e a forma de utilização da rede. Com o objetivo de se fazer uso
eficiente dos recursos disponíveis, a metodologia desenvolvida está baseada em um
MILP que é utilizado para avaliar o dimensionamento de redes OTN.
Com o crescimento explosivo das demandas, oriundas de várias fontes de
serviços, a atuação da rede de transporte frente a possíveis falhas tornou-se em campo
de estudo de grande relevância. Em Santos et al. (2017) é proposto um algoritmo
heurístico para resolver o problema de roteamento no contexto das redes OTN/DWDM.
A aplicação envolve vários cenários de rede em relação à topologia, distribuição de
tráfego e formatos de transmissão disponíveis, a fim de quantificar os benefícios de
eficiência de implantação de formatos de grid flexível.
Já o trabalho de Eira et al. (2014) apresenta uma modelagem multiobjetivo para
otimizar a implantação de rede OTN/WDM com diversidade de canal e com diferentes
níveis de resiliência a falhas de links e transponders. O algoritmo proposto permite
considerar todos esses diferentes aspectos simultaneamente, com destaque para o grau
em que o custo da rede pode ser negociado para diferentes níveis de proteção

4. Modelo Matemático
Nesta seção é apresentada a formulação matemática para o problema de planejamento
da rede óptica. A rede é vista como um conjunto de nós e arcos. O modelo de
otimização está baseado na Programação Linear Inteira Mista (MILP) e utiliza a
abordagem arco-caminho [Bazaraa 2010].
O modelo MILP faz uso da seguinte notação:
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LINK: conjunto formado por todos os arcos da rede, utilizados para interligar os nós de
demanda;
OLINK: conjunto de modularidades (capacidades), [n], dos sistemas de transmissão óptica
candidatos nos links [i] Î LINK;
DEM: conjunto formado por todas as demandas previstas para serem atendidas pela
rede;
Pk : conjunto de caminhos candidatos a atender a demanda [k] Î DEM;
Ωi : conjunto formado por todos os caminhos que necessitam utilizar o link [i] para
escoar o seu fluxo de demanda;
Ykj : variável real que representa a parcela da demanda [k] Î DEM, atendida pelo
caminho [j] Î Pk;
cin: custo agregado do sistema de transmissão óptica de capacidade [n] Î OLINK,
candidato no link [i] Î LINK. Dependendo da tecnologia utilizada e do comprimento
do link, este parâmetro pode ser constituído por custos: de rede, de multiplexadores,
de transponders, de regeneradores; entre outros;
dk: demanda [k] Î DEM prevista para ser atendida entre um nó de origem e um nó de
destino de demanda da rede. Esta demanda pode ser especificada em termos de taxa
de transmissão ou em quantidade de um serviço modular padrão;
Capn: capacidades (modularidades), [n], dos sistemas de transmissão óptica candidatos.
Naturalmente, a especificação deste parâmetro depende da tecnologia adotada.
Adicionalmente, são utilizadas as seguintes variáveis de decisão no MILP:
Ykj: variável real que contabiliza o fluxo de demanda escoado pelo caminho [j] para
atender a demanda [k];
Xin: variável binária (0 ou 1) que indica se o link [i] de capacidade [n] é ou não
escolhido para ser alocado.
O MILP pode então ser formalmente indicado como:
(1)
(2)
(3)
(4)
A função objetivo (1) se refere ao custo mínimo gerado pela implantação da
rede. É calculada somando-se os custos dos sistemas de transmissão óptica escolhidos
para o escoamento da demanda entre os nós da rede. O produto cinXin contabiliza este
custo quando a variável Xin assume valor 1 (um).
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As restrições de balanço de demanda (2) estão previstas para cada demanda
prevista para ser atendida na rede. Elas garantem que o somatório dos fluxos de
demanda dos caminhos candidatos para atender uma determinada demanda seja igual ao
valor previsto para esta demanda.
As restrições de capacidade técnica (3) ocorrem em cada link previsto pelo
planejador para o escoamento das demandas. Elas asseguram que a capacidade do
sistema de transmissão alocado num link seja suficiente para escoar todo o fluxo de
demanda que utiliza aquele link. Este conjunto de restrições podem necessitar de ajustes
para modelar algumas especificidades da tecnologia utilizada no sistema de transmissão
óptica.
O conjunto de restrições de exclusividade (4) assegura que apenas um sistema de
transmissão óptica deve ser alocado em cada link. O objetivo é privilegiar o ganho de
escala comumente praticado no mercado, evitando buscas desnecessárias por soluções
que utilizem links paralelos. Naturalmente, a utilização deste conjunto de restrições
pode se dar de forma facultativa, conforme os interesses do planejador.
A escalabilidade do modelo é comprometida pela sua complexidade, de acordo
com o número de variáveis (principalmente as binárias) e restrições requeridas.
Admitindo um cenário de pior caso, onde todas as demandas podem ser atendidas, cada
uma por k caminhos factíveis, através de links que apresentam todas as modularidades
candidatas, o número de variáveis requeridas é (|LINK| x |OLINK| + (|DEM| x k). Já a
quantidade de restrições é dada por (|DEM| + 2 x |LINK|).

5. Implementação Computacional do Modelo
No problema considerado neste trabalho, a solução precisa incluir as rotas escolhidas
para escoar cada demanda, bem como os sistemas de transmissão alocados em cada link.
Em ordem, a solução candidata é codificada em um genoma, compreendido por
cromossomos [Linden 2012]. Cada cromossomo representa a demanda a ser atendida,
bem como a codificação dos caminhos possíveis de serem utilizados para escoar a
demanda. O custo da rede não está diretamente codificado, já que sua avaliação é
realizada pela função de aptidão (fitness), modelada em (1).
A Figura 2 mostra a representação cromossômica utilizada neste trabalho, onde
cada demanda pode escolher um caminho de escoamento de um conjunto de caminhos
pré-calculados. Vale observar que as variáveis binárias, X, modelam a possibilidade de
alocar (ou não) um sistema de transmissão de modularidade [n] (n=3 na Figura 2) e as
variáveis Y representam o fluxo de demanda escoado pelo caminho Pk (k=5, na Figura
2). Os operadores evolutivos são detalhados a seguir.

Figura 2. Codificação do cromossomo e estrutura do genoma.
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População inicial: a quantidade de indivíduos que farão parte da população inicial é
definida pelo planejador. O tamanho dessa população é mantido durante todo o processo
iterativo, sendo que cada indivíduo da população é criado em duas etapas:
- Etapa das variáveis Y: Consiste em alocar aleatoriamente os valores de demandas a
serem escoados em algum dos caminhos disponíveis. Assim é possível verificar o
fluxo total sendo escoado através de cada link.
- Etapa das variáveis X: Com os fluxos de cada link calculados na etapa anterior,
aloca-se para cada arco uma modularidade (variável X assume valor 1) igual ou
superior ao fluxo total. Para aqueles casos em que o fluxo no link é identificado
como nulo, a variável X é configurada com valor 0.
Ranking de Soluções (Seleção): a população inicial representa um conjunto de propostas
de soluções factíveis para o problema apresentado. Então é necessário que cada
elemento desse conjunto seja avaliado quantitativamente para que se possa definir a
qualidade de cada solução. Para o AG desenvolvido, a própria função objetivo do MILP
é utilizada como função de aptidão. Dessa forma as soluções têm sua qualidade avaliada
de acordo com o custo apresentado. Sendo que, quanto menor o custo melhor o
indivíduo.
Agora, para o processo de crossover é necessário que se faça uma seleção dos
indivíduos a serem cruzados. A seleção por torneio é realizada através do sorteio de dois
conjuntos de soluções retirados da população corrente. Em cada conjunto realiza-se um
torneiro onde apenas o melhor é selecionado. Com o melhor indivíduo de cada conjunto
selecionado, tem-se um par de indivíduos para o crossover. Esse processo de seleção é
realizado para cada crossover que ocorrerá em uma geração do algoritmo.
A quantidade de indivíduos sorteados da população inicial também é definida
pelo planejador. Porém, quanto maior o conjunto maior também a pressão de seleção,
pois as chances de que os mesmos indivíduos sejam selecionados aumentam, e esse fato
diminui a diversidade da população.
Crossover: o cruzamento implementado, assim como a população inicial, acontece em
duas etapas, sendo que a etapa das variáveis X não se altera. Assim, é definido
aleatoriamente um ponto de corte na cadeia de variáveis Y, com a restrição de que
caminhos de uma mesma demanda não podem ser separados por este ponto de corte.
Isso acontece pois futuramente esse processo pode representar a duplicação de uma
demanda dentro da rede o que modificaria todo o modelo, e tornaria o indivíduo
inevitavelmente infactível. Assim as possibilidades de pontos de corte limitam-se ao
número de demandas a serem escoadas na rede, respeitando a quantidade de caminhos
candidatados para cada demanda.
O ponto de corte é responsável por dividir a parcela Y do indivíduo em duas
partes. A parte esquerda do primeiro indivíduo será concatenada com a parte direita do
segundo, e vice-versa. Dessa forma gera-se dois “filhos”, ou seja, duas novas soluções
possíveis da rede, e que tendem a ser melhores que as duas anteriores.
Após o procedimento de crossover executado na parcela Y da solução, cada
filho gerado tem sua parcela X criada, permitindo a sua avaliação.
Apenas um filho poderá permanecer na próxima geração. A escolha do
indivíduo segue a seguinte prioridade:
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1ª – duas soluções factíveis: o indivíduo “filho” de menor custo irá compor a
próxima geração.
2ª – apenas uma solução factível: o indivíduo “filho” factível é selecionado.
3ª – nenhuma solução factível: o operador de crossover é realizado novamente
com outros pontos de corte até encontrar uma solução factível, ou seja, um
indivíduo “filho” factível.
Vale lembrar que o operador de cruzamento descrito acima é controlado por uma
probabilidade de ocorrência definida pelo planejador. O operador de crossover só
acontece caso a probabilidade seja atendida. Portanto, para o caso de não ocorrer
crossover, o indivíduo “pai” é simplesmente mantido na próxima geração.
Mutação: o novo módulo de população (composto pelos novos indivíduos gerados no
processo de crossover) pode sofrer leves alterações aleatórias nos caminhos escolhidos
para escoar cada demanda. Este procedimento é realizado para garantir a diversidade da
população no decorrer das gerações, diminuindo a probabilidade de convergência para
um mínimo local.
A mutação não acontece em todos os indivíduos. Uma probabilidade de
ocorrência também é definida para realizar o controle desse operador. Sendo que uma
taxa de probabilidade muito alta pode representar uma desconstrução da solução no
decorrer das gerações.
A mutação acontece também na parcela das variáveis Y. Consequentemente, a
parcela X necessita ser definida novamente, conforme realizado na etapa 2 de criação da
população inicial.

6. Cenário Avaliado
O cenário de aplicação escolhido para avaliar o desempenho da metodologia é formado
por uma das instâncias contidas na SNDlib (2019). A instância da biblioteca SNDlib
utilizada neste trabalho utiliza a tecnologia de transmissão óptica PDH e possui as
características indicadas na Tabela 2.
Tabela 2. Instância da Biblioteca de Redes SNDLib.
Filtro de Modelo
Modelo de Demanda: Demanda não direcional

(U)

Modelo de Link: Links não direcionais

(U)

Modelo de Cap. do Link: Cap. de links explícitos

(E)

Modelo de carga fixa: Sem custo de carga fixa

(N)

Modelo de roteamento: Caminho Simples

(S)

Modelo de caminho admissível: Todos os caminhos

(A)

Modelo hop-limit : Sem hope limits

(N)

Modelo de sobrevivência: Sem sobrevivência

(N)

A rede escolhida é composta de 11 nós (vértices) e 34 links (arestas), com
possibilidade de alocação de sistemas de transmissão com níveis hierárquicos de até
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565,148 Mbps, com capacidade de 1920 canais E1 (unidade de roteamento base de
2,048 Mbps).

Figura 3. Topologia da rede candidata [13].

A Figura 3 apresenta a topologia desta rede. No total, 24 demandas previstas
devem ser atendidas integralmente [13]. Os custos de instalação de cada modularidade
(capacidade) da tecnologia PDH candidata, em canais E1 (30, 480 e 1920), em cada link
previsto, também são aqueles utilizados em [SNDlib 2019]. O custo do link é
contabilizado caso ele seja escolhido para ser parte integrante da rede solução.

7. Resultados
Conforme mencionado anteriormente, diferentes parâmetros podem ser utilizados como
argumentos para o sistema de apoio à decisão desenvolvido. A metodologia pode ser
aplicada a diferentes cenários de rede de transporte óptica, diferentes tipos de
tecnologias de transmissão e diferentes matrizes de interesse de tráfego. Naturalmente,
para as mesmas variáveis de entrada, se os parâmetros dos dados são diferentes, como
por exemplo os caminhos pré-computados para cada demanda, as soluções alcançadas
também irão mudar.
O sistema de apoio à decisão desenvolvido através da computação evolucionária
foi testado em uma rede de dimensão média, descrita na Seção 6. Para cada demanda
prevista, k=5 caminhos foram gerados. Este valor de k permite uma boa variedade de
combinações de caminhos a serem analisados mantendo o tempo de processamento em
um valor relativamente baixo. A métrica utilizada para a candidatura dos k-caminhos foi
a geração automática utilizando uma versão modificada do algoritmo de k-caminhos
mais curtos [Martins 2017]. A distância total compreendida entre o nó de origem e o nó
de destino, em km, é utilizada como fator de decisão.
A Tabela 3 descreve as cinco configurações do algoritmo genético utilizadas
para avaliar a rede. Estas configurações do AG foram escolhidas de forma a avaliar o
desempenho da metodologia ao privilegiar alguns de seus parâmetros, além do objetivo
principal que é dimensionar a rede a custo mínimo.
Tabela 3. Configurações do AG Proposto.
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Parâmetro

Configuração do AG
1

2

3

4

5

População

100

200

500

100

500

Gerações

50

50

500

50

50

Crossover
(Probabilidade)

0,9

0,6

0,9

0,6

0,6

Mutação
(Probabilidade) /
Quant. Alterações)

0,05 / 5

0,10 / 5

0,05 / 5

0,05 / 5

0,10 / 5

A Tabela 4 lista os resultados comparativos entre o Sistema de Apoio a Decisão
(SAD) desenvolvido neste trabalho e aquele indicado na SNDLib. Em termos de custo
da rede dimensionada, a metodologia proposta neste trabalho apresentou desempenho
superior ao da SNDLib em todas as configurações do AG. Vale observar que para obter
um custo mais baixo o AG dimensionou a rede com uma carga instalada total menor
(chegando a até 40% a menos), comprometendo a ocupação da rede (capacidade média
utilizada até 7% a mais).
Tabela 4. Resultados Obtidos.
Metodologia
Custo
($)
SNDLiba
14.883.708
AG Proposto
1
14.765.752
2
12.966.484
3
14.495.788
4
14.511.654
5
13.785.492
a
Resultado da biblioteca SNDlib.
b

Resultados
Carga Instalada
(Canais E1)
13.440
11.040
8.160
10.560
10.080
9.600

Capacidade
Utilizada (%)
65,08
70,90
71,90
67,30
67,50
65,20

Tempo
(s)
3.600b
1.133
3.200
5.838
925
1.001

Tempo limite.

Embora não seja possível fazer uma comparação completamente fiel quanto ao
desempenho computacional, por não conhecer o processo e a métrica de candidatura de
caminhos na SNDlib, os resultados alcançados pelo AG apontam que a ferramenta
implementada neste trabalho possui um grande potencial de aplicação. Afinal, mesmo a
solução ótima sendo fortemente influenciada pelos caminhos pré-computados, a
metodologia adotada neste trabalho obteve redes com níveis de investimento inferiores
ao da SNDlib, só que necessitando de tempos de simulação computacional bem
menores. Apenas o AG-3 apresentou tempo computacional maior que o da SNDLib.
Este resultado evidencia que o AG configurado para uma população com quantidade
elevada de indivíduos e acrescido de um número elevado de gerações compromete o seu
desempenho computacional e não garante as melhores soluções de rede.
A rede de menor custo encontrada evidencia que a diversidade é um fator
relevante na obtenção da melhor solução (configuração AG-2). Uma quantidade maior
de operações de crossover e de mutação mostrou ser mais eficiente do que aumentar o
tamanho da população e o número de gerações.
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A Figura 4 descreve o comportamento do custo da rede obtida com o AG-2,
conforme se avança no número de gerações. As reduções no custo de rede ocorrem até
em torno da vigésima geração, evidenciando ainda mais a importância de se investir
mais na diversidade do que na quantidade de soluções.

Figura 4. Custo da rede como uma função do número de gerações
obtido pela configuração AG-2.

A topologia da rede solução obtida com a simulação AG-2 pode ser conferida na
Figura 5. Em cada link escolhido são indicados o fluxo escoado e a capacidade alocada
(fluxo/capacidade). Nos resultados disponibilizados na SNDLib, dos 34 links que foram
candidatados 13 foram instalados, sendo 8 de 480xE1 e 5 de 1.920xE1. Já a rede
projetada pelo AG-2 privilegiou os links com capacidade de 480xE1 (17 links).

Figura 5. Topologia da rede solução obtida pela configuração AG-2.
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8. Conclusões
O constante desenvolvimento do mercado de telecomunicações tem obrigado as
operadoras do setor a buscarem novas soluções de planejamento de suas redes. Os
objetivos a serem alcançados procuram utilizar técnicas de otimização que possam aliar
tanto a minimização de custos quanto a maximização das receitas.
Este trabalho apresentou uma proposta de planejamento estratégico orientado à
minimização de custos para a infraestrutura de redes de transporte óptica. A rede é vista
como um grafo e, seguindo a abordagem arco-caminho, a modelagem foi traduzida
como um problema de programação linear inteira mista, com variáveis binárias, o qual
obedece a restrições de atendimento de demanda, capacidade técnica de equipamentos e
exigências de exclusividade. A técnica de resolução utilizada para resolver o modelo de
otimização MILP 0-1 foi a implementação de um algoritmo genético.
Os resultados preliminares alcançados são animadores quanto ao desempenho da
ferramenta computacional desenvolvida, com destaque para a facilidade de adaptação
da modelagem para atender novos requisitos e/ou especificidades de rede e tecnologia a
serem avaliadas. Em termos de qualidade das soluções alcançadas vale destacar que a
metodologia desenvolvida neste trabalho foi confrontada com os resultados de um
repositório on-line para estudos de redes de transporte ópticas. Em sua maioria, os
resultados de rede obtidos neste trabalho foram melhores, seja pela qualidade das
soluções obtidas, seja para o desempenho em termos de tempo computacional
necessário. A melhor solução encontrada apresentou uma redução no custo total da rede
em torno de 13%.
As atividades que podem ser apontadas como extensões deste trabalho são:
adaptações do modelo de otimização para atender as especificidades da rede
OTN/DWDM [10]; especificação de uma rede real para análise e estudo de caso; análise
utilizando modelagem Fuzzy para a representação de dados imprecisos de demanda; e
estudos sobre a possibilidade de modelagem multiobjetivo, confrontando mínimo custo
e máxima folga da rede.
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Abstract. One consequence of the increasing elderly population in Brazil and
the demand for specific care with this age group is the creation of remote patient
monitoring applications. This class of applications has the potential to monitor
important patient care information in the home environment, such as physiological data and location. This paper describes the results of a survey conducted
to identify existing indoor location methods and presents a mobile application
designed to handle user position monitoring and establishment using Bluetooth Low Energy beacons (BLE). The application has been validated in a typical
home testing environment to verify its results in near-real scenarios.
Resumo. Uma consequência do aumento da população idosa no Brasil e da demanda de cuidados especı́ficos com esse grupo etário é a criação de aplicações
de monitoramento remoto de pacientes. Essa classe de aplicações tem o potencial de monitorar informações importantes para o cuidado do paciente em
ambiente domiciliar, como seus dados fisiológicos e sua localização. Este artigo descreve os resultados de uma pesquisa conduzida a fim de identificar os
métodos de localização interna (indoor) existentes e apresenta uma aplicação
móvel criada para lidar com o monitoramento e o estabelecimento da posição
do usuário por meio da utilização de beacons Bluetooth Low Energy (BLE).
A aplicação foi validada em um ambiente de testes domiciliar tı́pico a fim de
verificar seus resultados em cenários próximos aos reais.

1. Introdução
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatı́stica (IBGE), a população idosa
no Brasil (pessoas com 65 anos ou mais) aumentará de 9,52% em 2019 para 19,58% até
2045 [IBGE ]. Este crescimento faz com que a demanda pela preservação da saúde e do
bem-estar do idoso também aumente. Neste contexto, desenvolver propostas que auxiliem
na manutenção e melhora da saúde mental e fı́sica deste grupo etário se torna essencial.
Além da emergente necessidade de propor soluções que auxiliem na saúde geral
do idoso, a questão dos cuidadores em si, que em sua maioria no Brasil é formada por
familiares, e a prevalência de cuidados domiciliares com idosos não podem ser deixadas de lado [Del Duca et al. 2010]. Sendo assim, muitas soluções são propostas neste
contexto, dentre estas, as aplicações que possibilitam o monitoramento remoto de pacientes [Trinugroho et al. 2012, Le et al. 2008, Trinugroho et al. 2011, Ribeiro et al. 2018,
Nourizadeh et al. 2009] visando facilitar a vida de quem cuida dos idosos assim como
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melhorar a qualidade de vida do paciente. Para estas aplicações, ferramentas que possibilitem o monitoramento de dados fisiológicos do paciente, tais como pressão arterial e
frequência cardı́aca, além da sua localização, são fundamentais.
A localização vem sendo bastante investigada no contexto das aplicações
de monitoramento remoto de pacientes domiciliares [Oliveira and Carvalho 2017,
Cay et al. 2017, Cho et al. 2015, Dickinson et al. 2016, Memon et al. 2017]. Devido à
atenuação e reflexão dos sinais GPS (Global Positioning System) em ambientes internos
(indoor), o uso desta ferramenta se torna inviável [Li et al. 2016]. Desse modo, alguns
dispositivos têm sido utilizados no sentido de contornar esta situação, como, por exemplo, sensores infravermelhos e de ultrassom, Bluetooth Low Energy (BLE), RFID e outros como câmeras e roteadores Wi-Fi. Dentre estes dispositivos, o que possui a melhor
relação entre precisão e custo é o BLE [Cay et al. 2017]. Além disso, a sua bateria de
alta duração (meses ou até anos) e a não necessidade de conexão com a rede elétrica o
tornam um forte candidato como ferramenta auxiliar para a realização da localização em
ambientes internos.
Sistemas de Monitoramento Remoto de Pacientes (SMRP), assim como seus
módulos, precisam entregar de forma precisa, confiável e ı́ntegra as informações por eles
coletadas. Nesse sentido, uma solução de localização de um SMRP deve atender a tais
condições oferecendo precisão quanto à posição do paciente e quanto à comunicação.
Uma forma de lidar com isso é a implantação de comunicação em tempo real nos SMRP
e seus módulos. O objetivo deste artigo é identificar os métodos de localização interna
disponı́veis que utilizam beacons BLE e apresentar o CareLoc, solução capaz de localizar
em tempo real pacientes em ambientes domiciliares.
Este artigo está estruturado em outras 4 seções: a segunda seção que descreve os
conceitos necessários para a implementação da solução CareLoc, a terceira seção que
descreve como a solução CareLoc funciona, a quarta seção que descreve a validação
da solução através de testes empı́ricos, e por fim, a última seção que apresenta as
considerações finais.

2. Fundamentação Teórica
Esta seção, dividida em quatro subseções, descreve os principais conceitos utilizados para
o desenvolvimento da solução CareLoc. A primeira subseção apresenta o dispositivo
BLE e como este pode ser utilizado para a localização indoor. A segunda descreve o
desenvolvimento de uma revisão sistemática que foi conduzida para descobrir o estado
da arte de métodos de localização indoor utilizando beacons BLE. A terceira subseção,
por sua vez, aborda o conceito de Real Time Communication (RTC) e como a ferramenta
WebRTC 1 foi utilizada, e, por fim, a quarta seção discute os trabalhos relacionados.
2.1. Bluetooth Low Energy
Um beacon BLE consiste em um chipset, uma bateria e uma antena. Trata-se de um dispositivo de transmissão sem qualquer necessidade de conexão à internet, que emite com
periodicidade pacotes bluetooth com informações que podem ser usadas pelos receptores
em intervalos regulares de tempo [Cay et al. 2017].
1

https://webrtc.org/
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O seu uso variado permite desde a identificação de produtos para consumidores [Dickinson et al. 2016], até o monitoramento remoto de pacientes em ambientes domiciliares [Oliveira and Carvalho 2017]. Para usar o beacon BLE como ferramenta de
localização indoor, os valores do Received Signal Strength Indicator (RSSI) são utilizados. Estes valores representam a potência do sinal emitido pelo beacon e capturado
pelo receptor. Quanto mais longe o receptor está do transmissor, mais fraco é este sinal,
possibilitando estabelecer uma relação entre a distância e os valores de RSSI.
As formas de utilizar esta relação para realizar a localização do usuário
são diversas [Dickinson et al. 2016, Hou and Arslan 2017, Mussina and Aubakirov 2018,
Kyritsis et al. 2016], e uma delas é utilizando uma equação denominada modelo de perda
de trajeto, definida por [Oliveira and Carvalho 2017]:
RSSI = −10nlog10 d + A + B
Nesta equação, “n” representa o expoente de perda de trajeto que depende do
ambiente, “d” é a distância entre o transmissor e o receptor, “A” é o valor de RSSI a 1
metro de distância, normalmente coletado como referência para a resolução desta fórmula,
e “B” é uma variável aleatória normal com zero que caracteriza a atenuação causada por
desvanecimento plano [Cho et al. 2015]. Uma vez definida a equação, pode-se simplificála e obter a distância entre o transmissor e o receptor em função dos valores de RSSI.
d(RSSI) = 10

(A−RSSI)
10n

Outra forma de localizar é coletar os valores de RSSI presentes em cada cômodo
de um ambiente interno, e, a partir da filtragem dos valores pela força do sinal, identificar
a posição do receptor. Este método é mais interessante quando há a necessidade de identificar somente o cômodo do ambiente onde o receptor se encontra [Memon et al. 2017].
A escolha do método de localização deve ser feita, portanto, conforme o objetivo da
aplicação.
2.2. Métodos de localização
Para caracterizar e compreender o problema de localização de pacientes em ambientes
domiciliares, foi realizada uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) com o objetivo
de identificar as técnicas, métodos e algoritmos utilizados para realizar a localização utilizando beacons BLE [Rodrigues and Carvalho 2019]. Tal revisão foi produzida com base
nos métodos propostos por [Keele et al. 2007], o qual sugere a definição de uma questão
e de um protocolo de pesquisa, bem como a aplicação do protocolo nas bases de dados
selecionadas. Definição de critérios de elegibilidade e análise qualitativa também são
realizadas a fim de filtrar os artigos relevantes para a questão de pesquisa.
A base da revisão sistemática é o protocolo, definido a partir da seguinte questão
de pesquisa: Quais são os métodos, técnicas ou algoritmos utilizados para realizar a
localização de pacientes em ambientes indoor utilizando beacons BLE ? A partir desta
questão a seguinte string de busca foi definida:
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(”Indoor Positioning”OR ”Indoor Localization”) AND (”Beacon”OR ”Beacons”OR
”Bluetooth Low Energy”OR ”BLE”)
Para a definição desta string o modelo PICOC [Keele et al. 2007] foi aplicado na
questão de pesquisa. Este modelo divide a questão em 5 grupos principais: Population,
Intervention, Comparision, Outcome, Context. Baseado na divisão da questão nesses
grupos, as keywords fundamentais para a revisão foram encontradas e a string definida.
Esta string foi aplicada nas bases IEEE, ACM e Science Direct, resultando no
retorno de 395 artigos. A primeira etapa de seleção foi a aplicação dos seguintes critérios
de elegibilidade:
1.
2.
3.
4.
5.

É artigo cientı́fico;
É artigo escrito em português ou inglês;
É artigo que apresenta uma aplicação ou sistema;
É artigo que faz o uso de BLE;
O artigo trata de localização indoor.

Após esta seleção, somente 85 artigos se encaixavam em todos os critérios definidos. A análise qualitativa fez com que 22 dos 85 artigos fossem aceitos para a leitura
completa e extração de dados. A Figura 1 mostra como a análise qualitativa foi definida.
Este fluxograma foi aplicado a fim de refinar a busca por artigos que possuı́am relevância
significativa para a questão de pesquisa e que de alguma forma poderiam contribuir para
a sua resposta.

Figura 1. Fluxograma de seleção na análise qualitativa.

Com a leitura completa dos 22 artigos, os seguintes resultados foram obtidos
[Rodrigues and Carvalho 2019]:
1. os métodos apresentados na literatura podem ser divididos em quatro grupos,
sendo eles: Trilateração, Reconhecimento de padrões (RP), Proximidade e Probabilı́stico (a Figura 2 apresenta a distribuição dos artigos nestas categorias);
2. os métodos utilizam a potência de sinal emitida pelos beacons BLE para estabelecer uma relação entre a potência e a distância;
3. os métodos sofrem de um mesmo problema: a falta de precisão quando são aplicados em ambientes dinâmicos, ou seja, ambientes que possuem uma alta taxa de
movimentação de pessoas ou objetos.
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Figura 2. Quantidade de artigos por método de localização.

2.3. Comunicação em tempo real
O conjunto de API’s (Application Programming Interface) do WebRTC é utilizado para
realizar a comunicação em tempo real entre dois pares na rede. Esta ferramenta permite,
assim como facilita, que aplicações web e dispositivos móveis transfiram informações
como áudio, imagens e dados em uma conexão P2P segura [Sredojev et al. 2015]. Para
realizar a transferência dessas informações, o WebRTC baseia-se em três API’s principais
[El Jaouhari et al. 2017]:
1. MediaStream: lida com a obtenção das informações de E/S de um determinado
dispositivo e com a criação do fluxo de mı́dia;
2. RTCPeerConnection: cuida do estabelecimento, manutenção e monitoramento de
uma conexão P2P entre o dispositivo local e o remoto;
3. RTCDatachannel: cria o canal bidirecional de fluxo de dados entre dois dispositivos conectados entre si.
A API RTCDatachannel foi utilizada na implementação do CareLoc para compartilhar as informações de localização entre os pares. Para que a conexão possa ser
estabelecida é necessária a presença de um servidor de sinalização, responsável por realizar a negociação entre os pares bem como cuidar do processo de configuração, controle
e finalização de uma sessão de comunicação. A Figura 3 ilustra a arquitetura do processo
de negociação entre dois dispositivos, organizado em 5 passos.
1. O caller (aquele que solicita a conexão com o outro par) cria uma oferta no formato SDP (Session Description Protocol) e a envia para o servidor. Nesta oferta
existem informações como o endereço de seu criador, informações sobre a sessão,
quem o caller deseja se conectar, etc.
2. O servidor, ao receber a oferta, faz o seu processamento e identifica quem é o
callee (dispositivo que está sendo chamado). Uma vez identificado, o servidor
encaminha a oferta para ele.
3. O callee, ao receber a oferta, cria uma resposta SDP semelhante à oferta recebida,
e a envia para o servidor.
4. O servidor processa a resposta e a encaminha para o caller.
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5. Uma vez que o caller recebe a resposta do callee, a conexão se estabelece e ambos
podem trocar informações diretamente, sem a necessidade de intermediários.

Figura 3. Arquitetura de negociação entre os pares.

Assim que a conexão é estabelecida, o canal de dados pode ser utilizado pela API
RTCDatachannel, e, a partir dela, a localização compartilhada com o outro par na forma
de dados.
2.4. Trabalhos relacionados
A principal inspiração para este artigo foi o sistema apresentado em
[Oliveira and Carvalho 2017], que utiliza a técnica de trilateração para realizar a localização.
Os trabalhos [Cay et al. 2017, Mussina and Aubakirov 2018,
Thaljaoui et al. 2015,
Wang et al. 2015,
Kuxdorf-Alkirata and Brückmann 2016]
também utilizam a técnica de trilateração.
Diferentemente, os trabalhos
[Li et al. 2016, Filı́pek and Kovarova 2016, Peng et al. 2016, Tabbakha et al. 2017]
implementam a localização por meio da técnica de reconhecimento de padrões e os
trabalhos [Hou and Arslan 2017, Kyritsis et al. 2016] aplicam métodos probabilı́sticos.
Por fim, os artigos [Memon et al. 2017, Kyritsis et al. 2016] usam um método baseado
em proximidade para a realização da localização. O método utilizado pela solução
CareLoc também é um método de proximidade, se assemelhando ao método proposto por
[Kyritsis et al. 2016], que divide o ambiente a ser analisado em cômodos, colocando no
centro de cada cômodo um beacon para representá-lo e assim realizar a localização. Já o
trabalho [Memon et al. 2017], além de dividir o ambiente em cômodos, também divide
os cômodos em subespaços menores e atribui a cada um destes subespaços um beacon
que o representa. Após o posicionamento dos beacons, é selecionado aquele que possui
o maior valor de RSSI, sendo este o escolhido para representar a posição do usuário.

3. CareLoc
Esta seção descreve a solução desenvolvida para lidar com a localização indoor. Duas
aplicações foram desenvolvidas: uma para lidar com a localização e a transmissão destes
dados, e outra para o recebimento das informações e o monitoramento.
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3.1. Aplicação de Localização
Um aplicativo Android foi desenvolvido como aplicação de localização. Este aplicativo foi escrito em Java e está disponı́vel em https://github.com/matheusntg/
careloc. Antes de realizar a localização, a aplicação necessita realizar a configuração
do ambiente em que irá funcionar de acordo com os seguintes passos:
1. Usuário realiza a configuração da casa em que será localizado com informações
como nome da casa, quantidade de cômodos, nomes dos cômodos, etc.
2. Aplicação inicia a etapa de configuração de cada cômodo seguindo os seguintes
passos:
• captura por um perı́odo de 5 segundos os valores emitidos pelos beacons
BLE e os coloca em um vetor;
• filtra estes valores ordenando-os em ordem decrescente pela potência de
sinal;
• obtém o valor de potência de sinal mais alto na lista e a partir dele recupera
o objeto beacon para então armazená-lo em um buffer como o beacon de
referência para aquele cômodo.
3. Ao final da configuração de todos os cômodos a localização é ativada.
Terminada a configuração, a aplicação cria dois objetos representando a casa,
sendo um utilizado para o funcionamento da própria aplicação, e o outro convertido para
um objeto JSON e enviado para a base de dados do Firebase2 a fim de criar a persistência
dos dados obtidos.
Uma vez que este processo é concluı́do, a aplicação começa a mostrar ao usuário
a sua própria localização. Isto é obtido com a comparação dos valores RSSI que estão
sendo recebidos pelos beacons BLE e os valores de referência definidos pela aplicação no
momento da configuração. O fluxograma mostrado na Figura 4 detalha esta operação.

Figura 4. Fluxograma descrevendo o método utilizado para realizar a localização.
2

https://firebase.google.com/
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Este método foi utilizado devido a uma limitação encontrada com os algoritmos
que tentam estabelecer a posição exata de um usuário em um sistema de coordenadas. O
problema ocorre devido o desvio que é gerado nos valores RSSI em ambientes dinâmicos.
Diante disso, a precisão da localização da aplicação foi diminuı́da de um ponto em um
sistema de coordenadas para um cômodo em um ambiente com vários deles.
3.2. Aplicação de Monitoramento
A aplicação de monitoramento tem como objetivo informar aos interessados no cuidado,
a localização em tempo real de um paciente que deseje ser monitorado. Da mesma
forma que a aplicação de localização, esta também foi desenvolvida para a plataforma
Android, escrita em Java e disponı́vel em https://github.com/matheusntg/
careloc-rtc. Para realizar este monitoramento só é necessário fornecer um nome
de usuário e o nome do paciente que deseja localizar. Assim que estes dados são fornecidos, são enviados ao servidor de sinalização que encaminha as mensagens e realiza a
conexão entre os dois pares. Quando a conexão é estabelecida entre os pares, as mensagens (objetos JSON informando a localização) são enviadas em tempo real da aplicação
de localização para a de monitoramento.
3.3. Servidor de sinalização
O servidor de sinalização tem como objetivo estabelecer a conexão em tempo real entre os pares na rede. Para alcançar tal objetivo um servidor foi escrito em Node.js e
está disponı́vel em https://github.com/matheusntg/Signaling-Server.
O servidor se comunica diretamente com a aplicação de localização e a de monitoramento
e possui o seguinte funcionamento.
1. Uma conexão é feita com o servidor assim que a aplicação de monitoramento ou
de localização é inicializada.
2. Quando qualquer conexão é feita ao servidor, um objeto representando aquela
conexão é criado e colocado na lista de peers ativos.
3. A aplicação de monitoramento envia uma oferta ao servidor assim que ela deseja
se conectar a um paciente.
4. O servidor identifica se este paciente está na lista de peers ativos e, caso esteja,
encaminha a mensagem para ele.
5. Uma vez que a aplicação de localização recebe a oferta, uma tela de confirmação
para estabelecer a conexão é ativada. Caso o usuário confirme esta conexão, uma
resposta é então gerada e enviada para o servidor.
6. O servidor ao receber a resposta a encaminha para a aplicação de monitoramento
que realizou a oferta.
7. Assim que a aplicação de monitoramento recebe a resposta, a conexão em tempo
real entre os pares é estabelecida.

4. Ambiente de testes
A Figura 5 apresenta o ambiente utilizado para a realização de testes da solução CareLoc,
assim como a distribuição dos beacons BLE.
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Figura 5. Planta baixa do ambiente de testes utilizado.

Somente os cômodos 1, 3 e 4, respectivamente, sala, quarto e cozinha, abrigam
beacons BLE (em azul). Os testes foram realizados utilizando a aplicação de localização
para configurar o ambiente e mensurar a posição que a aplicação identificava quando o
usuário se posicionava no centro de cada cômodo da casa. Os resultados obtidos são
mostrados Tabela 1.
Posição real do usuário Posição identificada pelo aplicativo
1
Quarto
2
Quarto
3
Sala
4
Cozinha
5
Cozinha
6
Cozinha
7
Cozinha
Tabela 1. Resultados obtidos pela aplicação

Nota-se que a aplicação sempre identifica a posição correta do usuário quando
o mesmo se encontra em um cômodo com o beacon. Quando o usuário se movimenta
para um cômodo sem o beacon, a aplicação tende a identificar o cômodo com o sinal de
potência mais forte, ou, em outras palavras, o cômodo que possui um beacon de referência
mais próximo da posição atual do usuário.
As falhas geradas pela aplicação na identificação da posição do usuário ocorrem
pelo fato de um beacon estar diretamente associado a um cômodo e pela possibilidade
dos sinais RSSI passarem por obstáculos, como, por exemplo, paredes. Isso produz a
identificação de posições falsas como as mostradas na Tabela 1, pois, ao ser posicionado
em um cômodo que não possui um beacon mapeando aquele espaço, a aplicação identifica
os sinais que estão ao alcance dela e filtra o sinal com a maior potência, que normalmente
em condições estáveis é o sinal do beacon que mapeia para o cômodo mais próximo em
que o dispositivo móvel com o usuário se encontra.
Uma possı́vel forma de lidar com essa limitação é a aplicação de beacons de
referência em todos os ambientes da casa, possibilitando uma precisão de aproxima-
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damente 100% pela aplicação, pois, como mostra a Tabela 1, se reduzirmos o ambiente de testes para uma casa somente com os cômodos 1,3 e 4 e associarmos um beacon a cada um desses espaços, uma precisão de 100% será alcançada. Outra forma
seria a aplicação de um método diferente, como, por exemplo, o da trilateração, utilizando somente três beacons para mapear todos os pontos do ambiente que estejam ao alcance dos sensores. Uma limitação dessa alternativa, como mostrado por
vários estudos [Oliveira and Carvalho 2017, Ndzukula et al. 2017, Hou and Arslan 2017,
Mussina and Aubakirov 2018], está na precisão da localização obtida na ordem de metros,
interessante para aplicações indoor caracterizadas por grandes espaços, como, por exemplo, shoppings, eventos abertos, aeroportos e estações de trem, mas que não atendem de
forma satisfatória ambientes domiciliares, por necessitarem de uma precisão maior para
identificar de forma clara o espaço da casa em que o usuário se encontra.

5. Conclusão
Esse artigo apresentou uma solução para o problema de localização indoor no
monitoramento remoto de pacientes utilizando BLE e Real Time Communication
com WebRTC. Como parte da pesquisa, uma revisão sistemática foi conduzida
[Rodrigues and Carvalho 2019] a fim de entender como se encontra o estado da arte dos
métodos de localização indoor utilizando BLE, e a partir desta revisão um método de
localização foi escolhido para criar a aplicação da solução com base no objetivo da pesquisa.
Durante a condução da pesquisa, notou-se que localizar um usuário em um ambiente dinâmico mantendo a estabilidade da precisão é um problema que não está bem
resolvido no meio acadêmico-cientı́fico [Rodrigues and Carvalho 2019].
Diante dessa questão, a nossa solução foi projetada para obter uma precisão local,
isto é, conseguir identificar o cômodo onde o usuário se encontra. A aplicação consegue
sempre localizar o usuário quando o mesmo se encontra em um cômodo do ambiente
com um beacon de referência, no entanto, quando o usuário se posiciona em um cômodo
sem este beacon, a aplicação tende a localizar o cômodo mais próximo que possua esta
referência. Uma forma de lidar com esta limitação é aplicar beacons de referência em
todos os cômodos de um ambiente a ser monitorado.
Para trabalhos futuros, a criação de uma aplicação capaz de identificar um usuário
como um ponto em um sistema de coordenadas, aumentando assim a precisão, seria essencial. Além disso, o aplicativo criado para o monitoramento, bem como o de localização, é
capaz de estabelecer somente uma conexão P2P de 1:1, isto é, um usuário consegue compartilhar sua localização somente com um interessado no cuidado. Em ambientes reais, a
presença de um sistema capaz de lidar com conexões RTC n:n, ou seja, onde várias pessoas conseguem compartilhar suas localizações com vários interessados é indispensável.
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Abstract. This work consists in the construction of a classification model for
credit proposal analysis using machine learning algorithms from the historical
database of credit analysis made by a financial institution. The study uses a
database of nearly 200.000 proposals, performs exploratory data analysis, generates two prediction models, sets thresholds for pass and fail proposals, tests
initial scores to obtain 0.77 and 0.83 for models 1 and 2 respectively, It establishes the accuracy and quantity of proposals classified as model evaluation
methodologies, performs experiments varying the thresholds and presents the
results. Assuring accuracy of 97% we were able to correctly classify 90.6% of
proposals.
Resumo. Este trabalho consiste na construção de um modelo de classificação
para análise de propostas de crédito utilizando algoritmos de aprendizado de
máquina a partir da base de dados histórica de análises de crédito feitas por
uma instituição financeira. O estudo utiliza uma base de dados com quase
200.000 propostas, realiza a análise exploratória dos dados, gera dois modelos
de predição, estabelece limiares para aprovação e reprovação das propostas,
testa os scores iniciais obtendo 0,77 e 0,83 para os modelos 1 e 2 respectivamente, estabelece a acurácia e quantidade de propostas classificadas como
metodologias de avaliação do modelo, realiza experimentos variando os limiares e apresenta os resultados. Garantindo acurácia de 97% pudemos classificar
corretamente 90,6% das propostas.

1. Introdução
A concessão de crédito consiste em um mecanismo para o aquecimento da economia, uma
vez que aumenta o poder de consumo das pessoas, fomenta a produção industrial e incentiva expansão de oferta de serviços [Gertler and Karadi 2015]. Tais recursos possibilitam,
por exemplo, que pessoas realizem seus projetos pessoais, melhorem sua qualidade de
vida através da aquisição de bens de consumo e, no caso das empresas, que estas invistam
na expansão e melhoria de seu parque produtivo, de seus processos ou recursos humanos.
Até há pouco tempo no Brasil, apenas empresas de sociedade de crédito autorizadas pelo Banco Central poderiam fazer empréstimos, basicamente os bancos. A legislação
vem sendo atualizada e as Fintech (do inglês: FINance and TECHnology), que são Startups que trabalham para inovar e otimizar serviços do sistema financeiro, também estão
autorizadas para prestar concessões de créditos sem a mediação de um banco [UOL 2018].
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Mesmo uma pessoa física pode abrir uma ESC (Empresa Simples de Crédito) e conceder
empréstimos [Zogbi and Castro 2019].
Neste artigo, as concedentes de crédito, de quaisquer tipos, serão denominadas
por financeiras e as pessoas físicas que solicitam o empréstimos pessoais por mutuários
ou clientes. Para uma pessoa física obter um empréstimo há duas formas mais comuns
[de Oliveira Araújo and Ribeiro 2003]: Crédito Pessoal (CP) e Crédito Direto ao Consumidor (CDC). O CP é a modalidade de crédito em que o cliente faz uma solicitação de
crédito (pedido de empréstimo) em uma das filiais da financeira e sai do estabelecimento
com dinheiro em espécie. O CDC é a modalidade de financiamento em que o cliente
compra um produto em uma loja parceira (da financeira) e tem seu produto financiado
pela financeira.
Em ambos os casos, o desejo do cliente de obter dinheiro ou financiamento de
um produto é convertido em uma proposta de crédito. Neste tipo de transação financeira,
muitos mutuários deixam de realizar o pagamento das parcelas e se tornam inadimplentes
[Kealhofer 2003]. A inadimplência é a situação que se estabelece quando o mutuário não
restitui totalmente o montante que lhe foi emprestado, de acordo com as regras contratuais
previamente estabelecidas.
A partir do momento em que a proposta de crédito é feita começa a fase de análise
de crédito do cliente. O empréstimo pode ou não ser concedido conforme as políticas internas de análise de crédito. A análise de crédito tem como objetivo avaliar a possibilidade
de conceder crédito, verificando a veracidade das informações prestadas pela mesma, e
suas condições de honrar os compromissos financeiros e não entrar em inadimplência.
O estudo de caso deste trabalho versa sobre os dados de uma financeira que se situa
na capital do Espírito Santo. Fundada em 1992, possui vasta experiência no mercado de
crédito. Somente em 2012 por meio de novo planejamento estratégico passou a fomentar
forte posição no mercado chegando a mais de 200 mil clientes. Possui um quadro de mais
de 100 colaboradores distribuídos entre matriz e suas 18 filiais.
Nesta empresa, a fase de análise de crédito é composta por duas etapas: na primeira etapa, chamada de análise automática, um sistema avalia regras internas já configuradas previamente (conforme a experiência de um gerente de crédito e de alguns dados
estatísticos históricos) e pode dar três resultados: 1. proposta aprovada – o crédito é concedido; 2. proposta reprovada – o crédito é negado, ou 3. proposta em análise – quando é
repassada para que um analista de crédito humano verifique mais detalhes que o ajudem
na decisão final de aprovar ou reprovar a proposta; esta é a segunda etapa chamada de
análise manual ou mesa de crédito. Atualmente, a primeira fase, a de análise automática,
responde a 52% das propostas. Os outros 48% são analisados manualmente.
Este trabalho busca construir um modelo para análise automática de propostas de
crédito que seja mais assertivo tornando o processo mais rápido e eficiente, diminuindo
o volume de propostas repassados para a mesa (análise manual) e consequentemente,
diminuindo a demanda de todo o setor de crédito.
Para tanto, utilizaremos a base de dados interna de clientes, o histórico de propostas analisadas, informações sobre o cliente em órgãos de crédito, técnicas de préprocessamento e limpeza dos dados, algoritmos de aprendizado de máquina para desenvolvimento do modelo bem como ferramentas de visualização de dados e verificação dos
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resultados para conclusões e validação do modelo encontrado.

2. Trabalhos Relacionados
Muitos trabalhos relacionados à procura por uma melhor metodologia para a análise de
crédito pessoal têm sido desenvolvidos. Em Vasconcellos [2002], aborda-se uma proposta
de metodologia para aperfeiçoamento da análise de concessões de crédito a pessoas físicas
com o desenvolvimento de um modelo de análise preditiva.
O modelo proposto por Vasconcellos parte de uma base de dados de uma instituição financeira em que ele trabalha. Utilizou o critério da inadimplência, que analisa
o comportamento de pagamentos em empréstimos anteriores para definir a qualidade da
decisão de concessão de crédito. Créditos considerados ruins eram os que apresentaram
atraso de 61 ou mais dias no pagamento da prestação, enquanto os bons eram aqueles com
atraso de no máximo 60 dias.
O autor difere deste trabalho principalmente com relação ao critério utilizado para
classificação da proposta de crédito que foi a inadimplência. Enquanto propomos uma
abordagem de classificação alternativa à utilizada atualmente e baseada em um histórico
de propostas já classificadas, o autor propôs um modelo tal, também baseado no histórico de propostas recentes, porém, focando na qualidade dos créditos concedidos cujo
resultado apresenta um indicador de tendência à inadimplência.
O modelo proposto pelo autor não se preocupou, portanto, em replicar o comportamento da atual análise de crédito feita pela instituição. Ao invés disso, buscou melhorar
tal modelo oferecendo um que seja capaz de classificar melhor a proposta pretendendo
evitar alto índice de inadimplência. Ressalva, contudo, que um acompanhamento a longo
prazo se faz necessário devido ao risco quanto às possibilidades de redução de lucro com
os créditos. Concluiu que ainda que a taxa de inadimplência seja reduzida como resultado de uma boa análise, reconhece que isso pode reduzir também o lucro que hoje é
obtido com os pagamentos dos juros de quem esteve inadimplente em algum momento
do contrato. Se reduz o número de inadimplentes pode-se reduzir o lucro dos juros de
inadimplência.
Um outro trabalho que buscou prover metodologias capazes de melhorar a análise
de crédito foi desenvolvido por [Rodrigues et al. 2018]. Objetivando a criação de melhores ferramentas de análise de risco no mercado de crédito, foi feita uma análise comparativa entre vários modelos de algoritmos de classificação utilizando dados fornecidos por
uma plataforma de empréstimos online Peer-to-Peer chamada Lending Club. O trabalho
selecionou os 9 atributos com maior peso sobre o resultado de predição de inadimplência associando dados do mutuário com os de credit scoring na base de dados analisada e
obteve resultados melhores do que os apresentados como trabalhos comparativos.
A pesquisa difere deste trabalho em dois pontos principais: o primeiro, semelhante ao de Vasconcellos, ao não buscar treinar o modelo conforme as classificações de
propostas de crédito já classificadas no histórico, mas buscar prover um modelo capaz de
oferecer índice para inadimplência conforme os atributos analisados. O segundo ponto
é que o trabalho buscou desenvolver análises comparativas dentre vários algoritmos de
classificação buscando evidenciar qual melhor se aplica à predição de inadimplência, o
que não se aplicou a este trabalho.
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3. Materiais e Métodos
Um modelo preditivo pode ser descrito como uma função que, a partir de um determinado conjunto de dados rotulados, constrói um estimador. O estimador pode ser definido como classificador ou regressor, dependendo do tipo de saída da função. Uma
saída discreta caracteriza um classificador, e uma saída contínua caracteriza um regressor
[Dietterich 1998]. A natureza do problema discutido neste trabalho é de classificação,
uma vez que cada proposta tem resultado binário sendo aprovada ou reprovada. Porém,
um modelo de classificação não seria aplicável à realidade da empresa foco desta solução pelo fato de excluir a necessidade de qualquer análise manual ao classificar todas as
propostas. Desta maneira todo o setor de crédito e seus analistas perderiam a função. Por
isso aplicamos a este trabalho o estimador do tipo regressor que nos permite definir limites acima e abaixo dos quais classificaremos as propostas e as que não forem classificadas
continuarão demandando o setor de crédito com análise manual.
A proposta deste trabalho é ilustrada na Figura 1, já considerando que os modelos
já foram treinados. Uma nova proposta de crédito será a entrada para um Modelo 1, que
retornará um valor (quando normalizado entre 0 e 1). Esse valor representa a confiança
de uma proposta ser aprovada (quanto mais próximo de 1, isto é, acima de um limiar de
aprovação) ou de ser reprovada (quanto mais próximo de 0, isto é, abaixo de um limiar de
reprovação). Faz-se necessário um estudo dos limiares de aprovação e reprovação.
No entanto, há propostas que podem estar entre estes limiares, e segue para uma
segunda fase. Passa-se a consulta aos órgãos de crédito, ou seja, são externos aos dados
proprietários da empresa. Nem todos os clientes possuem tais informações, e existe um
custo financeiro para cada consulta feita aos órgãos de crédito. A próxima etapa possui
um modelo, o qual chamaremos Modelo 2. Tal arquitetura permite consultar a situação
do cliente apenas quando necessário, ou seja, caso a proposta não tenha uma confiança
suficiente para defini-la como aprovada ou reprovada, diminuindo o gasto financeiro na
busca de tal informação.
3.1. Base de dados
Na base de dados da financeira, as propostas possuem as seguintes situações, conforme
já citado: Aprovada, Reprovada e Em Análise. Além destas, a proposta pode ainda estar Cancelada ou Pré-Aprovada. Uma proposta cancelada é quando a pessoa iniciou o
processo de solicitação de crédito, mas não avançou na entrada de dados e mesmo após
um contato por telefone não quis continuar com o processo, assim, não se tem um cadastro completo da pessoa. Uma proposta Em Análise ainda está em análise manual e,
portanto, ainda não há uma avaliação se o crédito será ou não concedido. O Pré-aprovado
é quando há uma campanha de marketing para que pessoas possam ser novos clientes da
financeira, mas que ainda não efetivaram concessão de crédito. Para o propósito deste
trabalho apenas propostas Aprovadas ou Reprovadas foram selecionadas.
Uma consideração sobre os dados é quanto à sua temporalidade. Alguns dados
cadastrais dos clientes são atualizados apenas quando uma nova proposta de crédito é
solicitada, o valor do salário ou renda, por exemplo. Esse valor é atualizado no banco
de dados e não se mantém o histórico dessa alteração. Portanto, o valor da renda de
um cliente informado numa proposta em 2018 pode não mais ser o mesmo valor em 2019
quando fizer uma nova proposta, pois o valor pode ter sido atualizado. Para contornar essa
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Figura 1. Fluxo do processo proposto para análise das propostas de crédito.

limitação uma condição foi necessária no filtro de todas as propostas: apenas as propostas
de clientes que não tiveram cadastro atualizado foram selecionadas. Assim garantimos
que o resultado de avaliação daquela proposta foi obtido considerando exatamente as
mesmas informações que o modelo atual utilizou na época em que a proposta foi gerada.
Por fim, um total de 48 atributos em quase 200.000 propostas entre janeiro de
2018 e março de 2019 foram selecionadas. Tais atributos estão distribuídos conforme a
Tabela 1.
3.1.1. Análise exploratória e Pré-processamento dos dados
De acordo com Batista [2003], considera-se que a análise exploratória de dados é um
processo semiautomático, isto é, depende da capacidade da pessoa que a conduz em identificar os problemas presentes nos dados, e utilizar os métodos mais apropriados para
solucionar cada um dos problemas.
A análise exploratória de dados deste trabalho foi feita utilizando a linguagem
Python, com pacotes Pandas, Scikit Learn e numpy, na plataforma do Jupyter Notebook.
Observamos que nossa base de dados é razoavelmente bem balanceada possuindo
62% das propostas aprovadas e 38% reprovadas. Alguns testes iniciais feitos buscando
balancear a base para 50% provocaram certa perda na acurácia da predição final, portanto
mantivemos o percentual original.
Alguns dados precisaram ser tratados, como a remoção de outliers, tratamento
dos valores nulos e enriquecimento de semântica pela criação derivada de novos dados.
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Tipo de Informação
Dados cadastrais (Idade, CPF divergente da UF de residência,
Tipo de atividade, Reside em UF diferente, Classificação do cliente, Situação conjugal, Tempo de serviço, Localidade, UF de
residência, Valor do salário, Valor de outras rendas, Valor de salário do cônjuge, Valor total da renda, Sexo, Código do cliente,
Tipo de cliente: Novo ou Recompra)
Histórico de relacionamento (Fora da praça de atuação, Fiador em
atraso, Parcelas atrasadas a mais de 30 dias, Parcelas atrasadas entre 15 e 30 dias, Quantidade de acordos de cobrança em aberto,
Quantidade de contratos em fraude, Percentual quitado do primeiro contrato, Possui pendência jurídica, Quantidade contratos
não quitados, Quantidade de propostas anteriores aprovadas, Margem bruta, Percentual quitado último contrato, Cliente sem contrato em aberto, Quantidade contratos quitados antes da proposta,
Quantidade contratos antes da proposta, Quantidade de propostas
analisadas recentemente, Quantidade de acordos)
Dados da proposta (Código do estabelecimento, Tipo de operação: CP ou CDC, Condição comercial, Forma de pagamento, Valor à vista, Valor de entrada, Valor a financiar, Quantidade de
parcelas, Valor total da proposta, Valor em tributos, Percentual
mensal, Percentual de juros mensal, Situação da biometria, Data
e hora da proposta, Situação da proposta)

Total de Atributos
16

17

15

Tabela 1. Descrição dos atributos, organizados por grupo de dados.

A base de dados inicial continha várias inconsistências, e as mesmas foram retiradas, tais
como registros com valores nulos e cadastro de clientes menores que 18 anos. Além disso,
todos os valores nulos dos atributos foram substituídos zero.
A data da proposta possui informação de dia e hora em que o cliente a solicitou.
Após alguns testes utilizando os valores de data quebramos a data em vários campos de
informação mais granulares identificando o dia, mês, ano e hora de forma independente.
Esse ajuste deu uma melhora de acurácia no modelo de 2% do que usando apenas dia e
mês. Interessante foi o fato constatado de que propostas que são geradas pela manhã tem
maior chance de serem aprovadas que as feitas à tarde.
Identificou-se todos os atributos de tipo não numérico e como estavam as frequências de seus valores nos registros. O atributo forma de pagamento possuía basicamente
a mesma forma em todos os registros (Boleto 99,3% e Cheque 0,7%) e foi removido da
análise. Os outros atributos não numéricos possuem valores bem distribuídos, então, todos foram mantidos, mas foram convertidos em valores numéricos utilizando a função
LabelEncoder. Esta função converte os valores categóricos em valores inteiros correspondentes, assim, a identificação do tipo de empréstimo CP ou CDC seria alterada para 0
e 1, por exemplo.
A remoção de outliers foi realizada ao verificar-se alguns valores muito discrepantes. Haviam valores para os atributos “valor a financiar” e “valor da renda” extremamente
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atípicos, e os mesmos foram excluídos da base de dados.
3.1.2. Seleção de Atributos
A seleção de atributos foi feita com base no coeficiente de Pearson
[Guyon and Elisseeff 2006]. A decisão de projeto foi manter apenas os atributos
cuja correlação entre si fosse menor que 95%, do contrário julgamos redundantes a
informação. Para os atributos redundantes, ou seja, com correlação maior ou igual a 95%
apenas um atributo foi selecionado, de forma aleatória, e os outros excluídos da base de
dados. Desta forma, 5 atributos foram excluídos por esta seleção.
Outra forma de análise foi pela variedade de ocorrências de cada valor para todos atributos restantes. Assim, identificou-se características sem representatividade, onde
quase todos registros possuem o mesmo valor. Segundo esse critério mais 5 características
foram excluídas da base de dados.
Ao final, a base de dados ficou com 40 atributos e 192.177 registros e foi dividida
igualmente em duas partes: a primeira para treino e validações do modelo e a segunda
para os experimentos.
3.1.3. Dados de órgãos de crédito
As informações de crédito externas são fornecidas por órgãos de crédito como SPC, Boa
Vista ou Serasa. Existem dois tipos de informações principais fornecidas: de classificação (neste trabalho, usou-se o nome deste atributo em itálico para não se confundir com a
tarefa de classificação de um modelo preditivo) e de scoring de crédito do cliente na praça.
Classificação é a situação de crédito do cliente que informa se está “negativado”, “normal” (mas com passagem, já tendo sido negativado anteriormente), “com algum alerta”
ou “nada consta”. Scoring é um valor numérico de 0 a 1.000 que atribui uma pontuação
ao cliente quanto ao seu risco de inadimplência em uma eventual concessão de crédito.
Tal pontuação é específica para cada órgão, ou seja, 500 pontos no SPC não significam
o mesmo risco que 500 pontos no Serasa. Além disso, a região também influencia no
quão boa uma pontuação é: por exemplo, 500 pontos no Espírito Santo pode ser uma boa
pontuação, mas não necessariamente será em outro estado.
Neste trabalho foi utilizada apenas a informação de classificação e em qual órgão
foi feita a consulta: SPC, Boa Vista ou Serasa. Assim, para o Modelo 2, foram incluídos
os atributos Órgão da Classificação e Classificação.
3.2. Modelo Preditivo
Floresta Aleatória (do inglês Random Forest) é um algoritmo de aprendizagem supervisionado [Ho 1995]. É um método Ensemble do tipo Bagging, isto é, que constrói vários
modelos em paralelo (árvores de decisão) a partir de diferentes sub amostras do conjunto
de dados de treinamento. Assim, a Floresta Aleatória consiste em um grande número de
árvores de decisão individuais que funcionam como um conjunto, em paralelo. Cada árvore individual na floresta aleatória apresenta uma previsão e o resultado com mais votos
torna-se a previsão final do modelo.
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Uma grande vantagem da combinação entre diversas árvores de decisão é a redução dos erros que árvores de decisões individuais podem obter, devido à sua sensibilidade
à ruídos. Enquanto algumas árvores podem estar erradas, muitas outras árvores estarão
certas, então, como um grupo, as árvores podem se mover na direção correta.
O método do Random Forest pode ser utilizado tanto para regressão quanto para
classificação. Para o caso de regressão uma especialização deste algoritmo é necessária.
Chamado Random Forest Regressor este método fornece como saída um valor contínuo
de predição. Enquanto a classificação constrói modelos preditivos para valores discretos
a regressão é utilizada para valores contínuos.
3.2.1. Treinamento e Calibração dos Modelos de Predição
Para a construção de nosso modelo de predição iniciamos filtrando nosso dataset para
30.000 registros, selecionadas aleatoriamente, devido ao tempo custoso de processamento
para treinar o modelo muitas vezes. Para todos os modelos usou-se o método holdout,
dividiu-se a base em duas partes de treino e testes: 70% para treino e os outros 30% para
testes.
O algoritmo de treino do modelo Random Forest Regressor é sensível a dados não
normalizados, logo, precisamos normalizá-los. Para esta tarefa a classe StandardScaler
da biblioteca Scikit Learn foi utilizada. O que este método faz é transformar o dado
para média próxima de zero e um desvio padrão próximo a um e assumindo que não
temos valores discrepantes nos dados normaliza-os. Para o treinamento foi usada a classe
RandomForestRegressor do módulo ensemble da biblioteca Scikit Learn. Este modelo
é treinado passando-se três parâmetros: o número de árvores, os dados de treino e o vetor
de saída. A fim de encontrar qual a quantidade de árvores que nos forneça o “melhor”
modelo, foi realizada uma calibração ou tunning [Rodrigues et al. 2018]. O gráfico da
Figura 2 mostra o resultado do score pela quantidade de árvores. A partir de 100 árvores
o score se mantém praticamente constante. Assim, foi gerado um modelo 100 árvores no
parâmetro, com score de 0,77.
A mesma metodologia foi usada na calibração do Modelo 2, com a diferença
dos 2 atributos de informação extra sobre a classificação do cliente. Somente propostas
com classificação devem ser utilizadas para o treinamento deste modelo. Do contrário,
estaríamos treinando o modelo com os mesmos dados do anterior o que geraria um erro
no resultado. Assim, para o Modelo 2, filtrou-se a base de dados com registros que
possuíssem uma consulta. O gráfico da Figura 3 mostra que a partir de 75 árvores o
crescimento do score não melhora muito o modelo, assim, o Modelo 2 ficou com 75
árvores.
3.3. Definição dos limiares
Chamamos de Limiar o valor escolhido entre 0 e 1 resultante da predição do modelo que
estabelecerá um limite para classificação das propostas. Tal limite, uma vez escolhido,
define o ponto de corte para aprovar ou reprovar as propostas conforme a regra abaixo:
Proposta é aprovada se predição >= limiar
Proposta é reprovada se predição <= (1 - limiar)
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Figura 2. Modelo 1

Figura 3. Modelo 2

Portanto, quando falamos em limiar de aprovação estamos nos referindo ao limite
superior acima do qual as propostas são aprovadas e limiar de reprovação sendo o limite
inferior equivalente (1 - limiar de aprovação) abaixo do qual as propostas são reprovadas.
Duas abordagens foram tomadas para definição dos limiares: um mede a acurácia
e outro a capacidade dos modelos.
3.3.1. Medindo a acurácia do modelo
A calibração deste valor de limiar foi feita usando a metodologia que busca do melhor
acerto de acurácia na base de testes. Assim, para um determinado valor de limiar de
aprovação e reprovação, computa-se o acerto.
Limiar Ap.
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
0,99

Limiar Rep.
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,01

Acurácia M1
94,73%
95,54%
96,22%
96,87%
97,44%
98,02%
98,59%
99,00%
99,33%

Acurácia M2
95,99%
96,64%
97,09%
97,57%
98,04%
98,57%
98,93%
99,18%
99,37%

Tabela 2. Acurácias obtidas nos testes dos Modelo 1 e Modelo 2 para cada limiar.

A tabela acima exibe as acurácias obtidas para os Modelo 1 e 2 com os limiares
estabelecidos. Por exemplo, se o limiar de aprovação de 0,85 for estabelecido, mais de
98% das propostas serão corretamente classificadas em ambos os modelos.
3.3.2. Medindo a capacidade do modelo
Neste método, foi utilizado como o valor do limiar de aprovação o percentual de propostas que o modelo é capaz de classificar. Imagine que queremos resultados com limiar
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acima de 0,85. A pergunta é “Quantas propostas serão classificadas?”, e a resposta mostra o quanto o modelo é capaz de processar. Lembrando que a classificação é dada para
propostas aprovadas e reprovadas onde o limiar de aprovação limita as propostas aprovadas no limite superior e o limiar de reprovação limita as propostas reprovadas no limite
inferior.
Esta metodologia de análise complementa a anterior. Enquanto uma preocupa-se
em avaliar dentro de um limiar de aceitação a acurácia do resultado, ou seja, o quanto
nosso modelo está acertando e próximo dos resultados reais, esta segunda visa mostrar
o volume de propostas que o modelo é capaz de classificar. A próxima tabela exibe os
resultados para alguns limiares estabelecidos.
Limiar Ap.
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
0,99

Limiar Rep.
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,01

Classificações M1
94,83%
92,25%
89,57%
86,94%
84,05%
80,95%
76,95%
71,1%
58,12%

Classificações M2
97,00%
95,25%
93,45%
91,48%
89,21%
86,64%
82,77%
77,25%
66,49%

Tabela 3. Percentual do total de classificações obtido nos testes dos Modelo 1 e
Modelo 2 para cada limiar.

A seguir tem-se as matrizes de confusão com os valores de saída verdadeiro e o
predito, na Figura 4. Tal visualização nos permite observar a precisão da predição dos
modelos obtida nos testes para o limiar de 0,85.

Figura 4. Matriz de confusão para cada modelo com limiar de 0,85

Quanto ao volume de propostas classificadas, se o limiar de 0,85 for estabelecido,
para o Modelo 1 80,95% das propostas foram classificadas. No Modelo 2, 86,64% foram
classificadas.
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4. Experimentos, Resultados e Discussão
Os experimentos seguiram o fluxo proposto: a proposta solicitada pelo cliente é avaliada
pelo motor de crédito (sistema) onde resulta em aprovada, reprovada ou repassada para
análise manual.
Relembrando que a proposta solicitada pelo cliente será analisada pelo Modelo
1, caso obtenha predição acima do limiar estabelecido de aprovação, fim do processo e
a proposta é Aprovada; caso tenha valor abaixo do limiar de reprovação, então, é considerada proposta Reprovada. Se não entrar em nenhum dos casos anteriores, então será
submetida ao Modelo 2, agora com a primeira consulta à classificação do cliente. Mais
uma vez, os casos de aprovação e reprovação são avaliados; do contrário será destinada a
uma análise manual para um operador de crédito classificar.
4.1. Experimentos com o Modelo 1
A base de dados do experimento conta com 96.041 propostas que não foram utilizadas
para treinamento nem testes dos modelos.
O gráfico da Figura 5 mostra a acurácia obtida na classificação e o volume de propostas classificadas pelo limiar de aprovação estabelecido. A curva azul mostra um percentual de acurácia crescente conforme o limiar de aprovação aumenta. A curva vermelha
mostra o percentual total de propostas classificadas reduzindo à medida que o limiar de
aprovação aumenta. No gráfico, para cada valor de limiar de aprovação exibido no eixo
x existe o equivalente (1 - limiar) para as propostas reprovadas. Enquanto os limiares de
aprovação são [0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9] os de reprovação são [0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1].
Por exemplo, para o limiar de aprovação em 0,6 temos que aproximadamente
95% das propostas foram classificadas (aprovadas as que possuem limiar maior que 0,6 e
reprovadas as que possuem limiar menor que 0,4) com acurácia de 93%. Naturalmente,
quanto maior o limiar de aprovação maior a acurácia e menos propostas são classificadas
nesta fase.
4.2. Experimentos com o Modelo 2
Para esta etapa, que é a segunda fase de análise, os resultados estão na Tabela 4. A tabela
mostra qual o limiar necessário de cada modelo para que a acurácia seja a mesma ao final
da classificação. A tabela exibe os resultados após as propostas terem sido submetidas
aos modelos conforme fluxo exposto anteriormente. As colunas Limiar M1 e Limiar M2
referem-se aos limiares necessários para que a acurácia seja satisfeita na classificação dos
Modelo 1 e Modelo 2 respectivamente. As colunas Modelo 1 e Modelo 2 referem-se aos
percentuais do total de propostas classificadas conforme a acurácia e o limiar informados
em cada modelo.
Note que quanto maior a acurácia exigida, maior o limiar de aprovação. Para o
Modelo 1 (sem consulta ao crédito) um limiar de 0,84 já é suficiente para prover 98%
de acurácia. Porém, pra que ela se mantenha o Modelo 2 (com uma consulta ao crédito)
precisa de 0,999 de limiar de aprovação.
Por fim, a arquitetura provou-se robusta para classificação das propostas com o
Modelo 1 e o Modelo 2.
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Figura 5. Percentual de acurácia e total de classificações para 96.041 propostas
do Modelo 1.

Acurácia
99%
98%
97%
96%
95%
94%
93%

Limiar M1
0,96
0,84
0,75
0,69
0,62
0,57
0,52

Limiar M2
insuficiente
0,999
0,99
0,98
0,98
0,902
0,82

Modelo 1
69,19%
81,23%
86,56%
89,91%
93,84%
96,58%
99,26%

Modelo 2
3,64%
4,04%
4,4%
4,42%
6,65%
11,24%

Tabela 4. Valores dos limiares necessários em cada modelo para satisfazer a
acurácia exigida e os percentuais totais de classificação.

5. Conclusões
Construímos uma abordagem alternativa à análise automática de crédito mais eficiente
que a análise atual e menos custosa. Utilizando uma técnica de Aprendizagem de Máquina, o algoritmo Random Forest Regressor, desenvolveu-se dois modelos preditivos
com base no histórico de propostas, capazes de prever a situação aprovada ou reprovada
de cada proposta.
Iniciamos a análise exploratória dos dados carregando um dataset de quase
200.000 propostas desde janeiro de 2018 até abril de 2019. A partir daí, removeu-se
os outliers, os casos incoerentes, removeu-se atributos com menor representatividade estatística, removeu-se atributos que possuíam alta correlação entre si e, por fim, dividimos
o dataset tratado em duas grandes partes de quase 100.000 propostas cada, escolhidas
aleatoriamente, para treinarmos e testarmos os resultados.
Para construir os modelos, o primeiro esforço se concentrou em identificar um
número ideal de árvores no parâmetro do Random Forest Regressor. Para a calibração
do modelo, considerou-se uma sub-amostra de 30.000 propostas e gerou-se gráficos de
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scores pela quantidade de árvores. Com isso, foi definido 100 árvores para o Modelo 1 e
75 árvores para os outros modelos.
Foram implementadas duas metodologias capazes de avaliar a qualidade do modelo proposto. A primeira mediu a acurácia dos resultados sob de um limiar de certeza
esperado. A segunda mediu o volume de propostas que o modelo foi capaz classificar
sob o limiar de aprovação esperado. Avaliou-se a taxa de acurácia e a taxa do volume de
contratos classificados por limiar de aprovação esperado. Foi visto que, quanto maior o
limiar maior a acurácia sob a classificação e menor o volume de propostas classificadas.
O processo proposto nos experimentos apresentou resultados muito interessantes.
Além de classificar com alta acurácia também classificou considerável volume de propostas. Se tomarmos, por exemplo, a acurácia de 97% o limiar de 0,75 do Modelo M1
classifica 86,56% das propostas e o Modelo M2 mais 4,04% do restante das propostas não
classificadas.
No atual modelo aproximadamente 40 regras condicionais são avaliadas envolvendo cadastro do cliente, histórico de contratos junto a empresa e score de crédito na
praça. Os resultados de algumas regras reprovam imediatamente, outras aprovam imediatamente, outras ainda repassam para a mesa de crédito imediatamente sem necessidade
de passar por todas as regras. A regra pode ser simples envolvendo apenas uma característica (por exemplo, se a idade do cliente é maior que 18 anos) ou pode ser complexa
envolvendo cálculos com várias características.
As regras atuais são executadas por um sistema independente ao qual é submetida
a proposta do cliente. Infelizmente, não é gravado log do resultado de todas as regras
para cada proposta submetida, apenas para a regra que aprovou, reprovou ou repassou a
proposta é gravado log.
Diante desse cenário no qual as regras não puderam ser reconstituídas completamente nem os resultados das avaliações das regras puderam ser aproveitados, precisamos
gerar uma base de dados independente, mas que representasse com máxima proximidade
as informações que foram levadas em consideração na época em que as propostas foram
analisadas.
O atual modelo utilizado na empresa classifica automaticamente aproximadamente 52% das propostas. Para a acurácia mais alta de 99% o modelo proposto já classificaria 69,19%, um ganho substancial. Assim, há uma redução considerável de propostas
para análise manual por operadores de crédito, o que possui alto potencial de redução de
custos com pessoal. Além disso, há uma redução direta com custos de consulta aos órgãos
de crédito, uma vez que a maior parte das propostas é classificada pelo modelo sem consulta. Apenas 30,81% (para acurácia 99%) das propostas consultarão o crédito do cliente
enquanto o modelo atual consulta o crédito em cerca de 80% das propostas. Constatamos
que a consulta ao crédito realizada hoje em muitos casos é desnecessária, uma vez que o
modelo sem consulta conseguiu replicar muito bem as classificações, o que significa que
a decisão de aprovar ou reprovar não tem tanto peso na informação sobre classificação de
crédito do cliente quanto se imagina hoje.
Caberá à empresa responder qual o limiar aceitável para o modelo operar.
Importante ressaltar que nós não consideramos neste trabalho avaliar a qualidade
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do crédito concedido, mas apenas implementamos um modelo que represente bem o atual
comportamento da empresa ao avaliar uma proposta de crédito. Isso significa que o modelo proposto buscou literalmente aprender como a empresa classifica as propostas de
crédito e não entrou no mérito se essa classificação é boa ou ruim. Modelos que avaliem
a qualidade do crédito e sua consequente taxa de inadimplência ficam para um possível
trabalho futuro.

Referências
Batista, G. E. d. A. P. A. (2003). Pré-processamento de dados em aprendizado de máquina
supervisionado. Doutorado em ciências, Universidade de São Paulo, São Carlos.
de Oliveira Araújo, F. and Ribeiro, A. P. A. (2003). Mercado de crédito brasileiro. Organização Internacional do Trabalho, 1a edition.
Dietterich, T. G. (1998). Approximate statistical tests for comparing supervised classification learning algorithms. Neural computation, 10(7):1895–1923.
Gertler, M. and Karadi, P. (2015). Monetary policy surprises, credit costs, and economic
activity. American Economic Journal: Macroeconomics, 7(1):44–76.
Guyon, I. and Elisseeff, A. (2006). An introduction to feature extraction. In Feature
extraction, pages 1–25. Springer.
Ho, T. K. (1995). Random decision forests. In Proceedings of 3rd international conference on document analysis and recognition, volume 1, pages 278–282. IEEE.
Kealhofer, S. (2003). Quantifying credit risk I: default prediction. Financial Analysts
Journal, 59(1):30–44.
Rodrigues, D. S., Brasil, A. R. A., Costa, M. B., Komati, K. S., and Pinto, L. A. (2018).
Uma análise comparativa de um algoritmo de aprendizado supervisionado para solicitações de empréstimo em uma plataforma peer-to-peer. In Anais do XIV Simpósio
Brasileiro de Sistemas de Informação, pages 332–325, Porto Alegre, RS, Brasil. SBC.
UOL
(2018).
BC
autoriza
1a
fintech
a
conceder
empréstimo
no
país
sem
mediação
de
banco.
https://
economia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/12/05/
banco-central-concede-autorizacao-para-primeira-fintech\
-de-credito.htm?cmpid=copiaecola. Accessed on 01/05/2019.
Vasconcellos, M. S. d. (2002). Proposta de método para análise de concessões de crédito
a pessoas físicas. PhD thesis, Universidade de São Paulo.
Zogbi, P. and Castro, M. (2019).
Empresa simples de crédito (ESC): entenda a lei que permite empréstimos entre pessoas.
https://www.
infomoney.com.br/minhas-financas/credito/noticia/8088402/
esc-como-vai-funciona-a-empresa-criada-para-facilitar\
-a-vida-de-pmes. Accessed on 01/08/2019.

236

VII Escola Regional de Informática de Goiás, Goiânia - GO, 22 e 23 de Novembro de 2019.

Uma arquitetura para provisão de fatias de rede fim-a-fim em
ambientes multi-inquilinos
Elton V. Dias1 , Lafaeit C. Silva1 , Murillo S. Nunes1 , Francielly S. Almeida1 ,
Leandro A. Freitas2 , Sand L. Correa1 , Kleber V. Cardoso1
1
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74.690-900 – Goiânia – GO – Brasil
Instituto Federal de Goiás
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Abstract. In recent years, the world of telecommunications has experienced
progress in the development of mobile communications technologies. Network
slicing has been identified as the backbone of next-generation mobile networks,
thanks to its rapid evolution. However, there are still a few deployed architectures that allow you to apply the concept of network slicing. The NECOS
project defines and implements a Slice as a Service architecture for multidomain scenarios where the main idea is to exercise the concept of network
slicing as a complete solution for provisioning end-to-end services among federated providers. Therefore, the aims of this paper is to present the NECOS architecture for providing end-to-end slices, focusing on two components, DC and
WAN Slice Controller, responsible for allocating computational resources, and
network on infrastructure providers. Moreover, through the results obtained, the
paper shows the viability of the architecture for resource slicing.
Resumo. Nos últimos anos, o mundo das telecomunicações experimentou progressos no desenvolvimento de tecnologias de comunicações móveis. O fatiamento de recursos em rede foi identificado como a espinha dorsal das redes
móveis de próxima geração, graças à sua rápida evolução. No entanto, ainda
existem algumas arquiteturas que permitem aplicar o conceito de fatiamento
de recursos na nuvem. O projeto NECOS define e implementa uma arquitetura
Slice as a Service para cenários de vários domı́nios, onde a ideia principal é exercitar o conceito de fatia de rede na nuvem como uma solução completa para
provisionar serviços de ponta a ponta entre provedores federados. Portanto,
o objetivo deste artigo é apresentar a arquitetura NECOS para provimento de
fatias de recursos fim a fim, concentrando-se em dois componentes, o DC e o
WAN Slice Controller, responsáveis pela alocação de recursos computacionais
e de rede nos provedores de infraestrutura. Através dos resultados obtidos, o
artigo mostra a viabilidade da arquitetura para fatiamento de recursos.
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1. Introdução
Com a proliferação das tecnologias de Computação em Nuvem, Virtualização e Centros
de Dados (Data Center - DC), uma grande variedade de serviços em nuvem estão sendo
fornecidos em diversas modalidades, incluindo software, plataforma ou infraestrutura
[Afolabi et al. 2018]. Essa grande variedade de serviços cria novos desafios aos provedores de infraestrutura, os quais têm usado diferentes meios para gerenciar os recursos de
computação, armazenamento e conectividade.
Atualmente, há um grande esforço em todo mundo dedicado à pesquisas de redes 5G [Zhang et al. 2014]. De maneira geral, essas pesquisas têm por objetivo permitir a conexão de maneira ubı́qua e transparente de dispositivos conectados à Internet
[Al-Fuqaha et al. 2015a], contando com avanços de áreas como Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) [Al-Fuqaha et al. 2015b]. Aplicações avançadas como realidade
virtual e aumentada, tele-medicina, cidades inteligentes e carros autônomos, são exemplos de serviços cuja concretização depende da próxima geração de redes móveis (redes
5G) [Zhang et al. 2014]. Um dos desafios para as redes 5G é garantir o suporte adequado
a essa grande variedade de casos de uso, cada qual com seus próprios requisitos (e.g.
taxas de transmissão de dados e atraso) [Ordonez-Lucena et al. 2017].
Para provisionar diferentes casos de uso sobre uma mesma infraestrutura de
informação e comunicação (Information and Communication Technologies - ICT), provedores de infraestrutura terão de buscar novos modelos de negócio baseados em federação
de recursos computacionais [Iwamura 2015]. Esses modelos, permitirão que provedores
de serviço instanciem aplicações de forma distribuı́da geograficamente e sobre diferentes
domı́nios tecnológicos, seja em um único domı́nio administrativo ou envolvendo outros.
O fatiamento de rede (network slicing) é uma das tecnologias que vem recebendo
grande destaque da indústria e da academia [Foukas et al. 2017]. Esse conceito foi introduzido pelo Third Generation Partnership Project (3GPP) [thi 2016] e consiste em um
mecanismo que permite instanciar fatias de recursos de rede sob demanda, criadas para
atender a especificação de uma aplicação ou serviço em particular. Cada fatia de rede
(network slice) é composta por um conjunto de funções de rede fı́sicas e/ou virtuais,
instanciadas para atender os requisitos de um caso de uso especı́fico [thi 2017]. Além
disso, essas fatias de rede possuem seus próprios planos de gerenciamento de dados e de
controle, e orquestração, embora estejam instanciadas sobre a mesma infraestrutura.
Apesar de todos os benefı́cios apresentados, criar uma fatia de rede fim a fim
sobre uma infraestrutura que envolve múltiplos domı́nios administrativos e tecnológicos
pode trazer uma série de obstáculos [Foukas et al. 2017]. Como exemplo, podemos citar
a heterogeneidade dos recursos presentes nessas infraestruturas (i.e. processamento, armazenamento, memória e rede) que são disponibilizados por cada provedor de recursos participante. Isso gera a necessidade do desenvolvimento de soluções que sejam
agnósticas ao tipo de recurso que será provido [Kukliński et al. 2018]. Sendo assim, o
objetivo deste trabalho é apresentar a arquitetura NECOS para provimento de fatias de
rede fim a fim em ambientes multi-inquilinos. Em particular, nosso trabalho concentra-se
em dois componentes desta arquitetura, o DC e o WAN Slice Controller, responsáveis
pela alocação de recursos computacionais e de rede nos provedores de infraestrutura.
O restante do trabalho está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta
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organizações de definição de padrões que descrevem o conceito de fatiamento de rede,
juntamente com projetos de pesquisa que propõem diferentes mecanismos para tratar o
assunto. A Seção 3 aborda os principais conceitos, componentes e abstrações necessárias
para dar suporte a Slice as a Service bem como a arquitetura do projeto NECOS. Os
componentes DC e WAN Slice Controller, pertencentes a arquitetura NECOS, são apresentados na Seção 4 e na Seção 5, respectivamente. A Seção 6 apresenta a implementação
e experimentos realizados para a criação das fatias de rede. Por fim, na Seção 7 apresentamos a conclusão de nosso trabalho, destacando resultados e contribuições.

2. Trabalhos Relacionados
Existem diversos projetos que lidam com o fatiamento de recursos nos mais diversos
nı́veis, sejam recursos de computação como processamento, armazenamento e memória,
ou recursos de rede. Esta seção está organizada da seguinte forma: na Seção 2.1, apresentamos conceitos de network slicing propostos por diferentes Standards Definition
Organizations (SDOs). A Seção 2.2 discute sobre projetos de pesquisa que propõem
mecanismos para tratar o assunto de network slicing.
2.1. Fatiamento de rede
Na literatura, diferentes SDOs como ITU, NGMN Alliance, IETF e 3GPP apresentam
definições acerca de network slicing. De acordo com a ITU [ITU-T Y.3011 2012], o
fatiamento segue o conceito de Logically Isolated Network Partition (LINP), em que uma
fatia é uma unidade de recursos programáveis, como computação, armazenamento e rede.
A NGMN Alliance [Alliance 2016] determina que o conceito de network slicing
seja composto por três camadas principais: camada de serviço, camada de network slice
e camada de recursos. O padrão utiliza modelos pré-definidos para gerar instâncias em
tempo de execução, que representam cada uma dessas camadas. Nesta arquitetura, é
possı́vel criar instâncias de sub-rede que podem ser utilizadas por mais de uma network
slice. Uma instância de uma sub-rede é definida como um conjunto de funções de rede.
Para a Internet Engineering Task Force (IETF) [Galis et al. 2017], o network slicing é um conjunto de recursos de rede, fı́sicos e/ou virtuais, particionados e que podem
atuar como instâncias independentes. O draft apresenta as etapas do ciclo de vida em que
o network slicing deve ter: criação, ativação/desativação, elasticidade, entre outros.
Por fim, o Third Generation Partnership Project (3GPP) [thi 2017] propõe uma
arquitetura de rede para viabilizar o network slicing. Nesse caso, uma network slice é
um conjunto de recursos e funcionalidades de rede que, juntos, compõem um ou mais
serviços para o inquilino contratante da infraestrutura. Assim como em [Alliance 2016],
a network slice é construı́da com base em modelos pré definidos que especificam um
conjunto de funções necessárias para uma determinada finalidade.
2.2. Redes 5G
O projeto 5GEx [Bernardos et al. 2015] provê uma ”Network Factory” na qual os recursos e funções de rede são negociados e provisionados para diferentes aplicações. No
5GEx, uma função de coordenação do Slicer é concebida com o objetivo de melhorar
a aplicação do Resource Orchestrator a partir do fracionamento de recursos de multilocação, além da funcionalidade de gerenciamento de ciclo de vida das Virtualized Net-
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work Functions (VNFs). Além disso, o Slicer gerencia e integra funções de ciclo de vida
especı́fico para VNFs de vários fornecedores.
O projeto 5G-SONATA, apresentado em [Dräxler et al. 2017], trata uma network
slice como um conjunto de recursos que pode ser agregado em uma infraestrutura distribuı́da, de maneira a dar suporte ao fornecimento de serviços e/ou funções de rede fim a
fim. Nessa proposta, um domı́nio pode abrigar múltiplas network slices simultaneamente,
em que todas funcionam de forma isolada.
O projeto 5G-NORMA [5G-PPP 2017] permite provisionar (alocar e desalocar)
um conjunto de funções de rede, otimizar a Radio Access Network (RAN) e a cloud,
além de controlar Software Defined Mobile Network (SDMN). Para isso, o 5G-NORMA
implementa funções capazes de lidar com procedimentos voltados para serviços e recursos
para network slicing intra e inter domı́nio.

3. Fatias de Rede como Serviço
Clayman et al. [Clayman 2017] apresenta funcionalidades, componentes e abstrações
da arquitetura necessárias para viabilizar o modelo de Slice as a Service (SlaaS). Neste
modelo, um Virtualized Infrastructure Manager (VIM) pode ser instanciado dinamicamente sobre um conjunto de recursos (tais como processamento, armazenamento e rede)
que encontram-se geograficamente distribuı́dos. Para isso, o modelo possibilita que
vários Resource Providers que operam suas próprias infraestruturas fı́sicas, se coloquem
à disposição no Marketplace para fornecer recursos computacionais [Maciel et al. 2019].
Inquilinos, denominados (tenants), contratam SlaaS instanciados sobre essas infraestruturas para executar seus serviços. Considerando que cada inquilino tem um conjunto de requisitos para seus serviços, ele deverá estar apto a receber uma fração isolada
de recursos computacionais que atendam a sua especificação.
A Figura 1 ilustra a visão geral para provisionamento de Slice as a Service do
projeto NECOS. A arquitetura é baseada no conceito de recursos federados providos por
múltiplos data centers de computação em nuvem e provedores de rede. Três camadas
compõem a arquitetura:
• Orchestration Layer: essa camada é responsável por gerenciar o ciclo de vida da
network slice (criação, manutenção e exclusão), além de coordenar as múltiplas
fatias de DC e de rede (slice parts) que devem ser abstraı́das como uma única
network slice de um inquilino. Isso significa que todos esses recursos devem se
comportar como uma única unidade gerenciável;
• Slice Control Layer: na arquitetura NECOS, o componente DC Slice Controller
deve ser instanciado para cada data center que seja um Resource Provider, bem
como o componente WAN Slice Controller deve ser instanciado para cada provedor de conectividade. Eles são responsáveis pela criação de fatias no domı́nio
administrativo, alocando os recursos necessários para atenderem a especificação
do inquilino, além de instanciar um VIM que seja capaz de gerenciar esses recursos. A camada Slice Control Layer é um ponto de controle que lida com o
gerenciamento das slice parts de DC e de rede;
• Infrastructure Layer: é a camada responsável por representar todos os recursos
fı́sicos que serão utilizados para o provimento de serviços de redes 5G.
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Figure 1. Visão geral para provisionamento de Slice as a Service.

O NECOS é um projeto de pesquisa que envolve instituições do Brasil e da União
Européia, cujo principal objetivo é fornecer um mecanismo no qual network slices são instanciadas como um serviço. Para isso, o projeto define um modelo de network slicing em
que a infraestrutura subjacente (de computação em nuvem e rede) é particionada em slice
parts, as quais são combinadas para formar uma network slice fim a fim [NECOS 2017].
No NECOS, um tenant é uma organização que adquire network slices para executar seus serviços. Uma Content Delivery Network (CDN) [Pallis and Vakali 2006] é
um exemplo de inquilino, que fornece conteúdo em uma rede distribuı́da geograficamente
para diminuir a latência de acesso a seus usuários. É importante ressaltar que inquilinos no NECOS são organizações que proveem serviços para outras organizações ou para
usuários finais e, portanto, são diferentes de clientes tradicionais de serviços online.
A Figura 2 ilustra a arquitetura NECOS. A requisição do tenant para criação da
slice, denominada Slice Description, é iniciada a partir do componente Slice Activator
que interage com o Slice Specification Processor. Essa descrição inclui as slice parts
(DC e NET) que formam a slice fim a fim, bem como os recursos computacionais (processamento, armazenamento e rede), e informações de alto nı́vel acerca do serviço a ser
instanciado. Em contrapartida, o inquilino recebe um ponto de entrada (entry-point) para
a fatia criada, através do qual será capaz de gerenciar os recursos alocados para a fatia,
bem como o serviço implantado.
Em seguida, o Slice Specification Processor extrai as especificacões de infraestrutura e serviço requisitadas, e as envia para o componente Slice Builder. O componente
Slice Builder é responsável pela construção de uma network slice multi-domı́nio fim a
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Figure 2. Arquitetura NECOS.

fim através das suas slice parts constituintes.
O Resource Marketplace é um sistema totalmente distribuı́do que localiza provedores de recursos que possam atender as especificações de uma slice part. O componente
Slice Broker recebe requisições do Slice Builder e descobre esses provedores interagindo
com um conjunto de Slice Agents hospedados nos domı́nios de recursos envolvidos.
A partir das informações retornadas pelo Slice Broker, o Slice Builder escolhe os
provedores de recursos que irão fornecer cada slice part e entra em contato com o DC e o
WAN Slice Controller desses provedores a fim de criar as slice parts.
O DC Slice Controller é responsável por provisionar uma slice part de recursos
de computação em um centro de dados particular (DC slice part). Portanto, cada centro
de dados pertencente à federação, deve executar um componente DC Slice Controller.
O componente WAN Slice Controller é responsável por provisionar uma slice part com
recursos de rede (NET slice part). Um NET slice part conecta dois DCs slice parts.
Portanto, cada provedor de rede que pertence à federação deve executar um componente
WAN Slice Controller.
Cada DC e WAN Slice Controller retorna para o Slice Builder entry-points para
as slice parts alocadas. Posteriormente, essas informações são repassadas para o Slice
Resource Orchestrator, que tem por objetivo orquestrar os recursos instanciados de modo
a otimizar sua utilização na network slice criada. Na arquitetura NECOS, o DC e o WAN
Slice Controller também são responsáveis por instanciar VIMs e WIMs, respectivamente.
A instanciação destes elementos permite o deployment de serviços e/ou recursos virtuais,
como por exemplo máquinas virtuais e containers.
O Slice Resource Orchestrator possui uma visão global do network slice e interage
com o componente de monitoramento de dados denominado Infrastructure and Monitoring Abstraction, assim como a base de dados (Slices Database) que irá armazenar as
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informações da network slice e os Key Performace Indicators (KPIs) monitorados. O
componente Service Orchestrator Adapter interage com o Service Orchestrator do inquilino, que fornece recursos necessários para adaptar as chamadas do orquestrador de
serviços em chamadas internas ao Slice Resource Orchestrator.
Na Seção 4 e na Seção 5 explicaremos com mais detalhes como os componentes
DC e WAN Slice Controller foram projetados e implementados, respectivamente.

4. DC Slice Controller
Na arquitetura NECOS, cada data center executa uma instância do DC Slice Controller
que é responsável por criar DC slice parts naquele domı́nio administrativo, alocando os
recursos necessários descritos pelo tenant para uma slice part especı́fica. Feito isso, o DC
Slice Controller deve responder à chamada com um entry-point do VIM que foi instanciado na slice part criada. A Figura 3 ilustra a arquitetura do DC Slice Controller.

Figure 3. Componentes internos da arquitetura do DC Slice Controller.

O DC Slice Controller permite que provedores de data center e inquilinos interajam com o sistema NECOS. Através de uma API REST, o administrador pode gerenciar
os recursos do data center, enquanto os tenants podem realizar as requisições de network
slice. O componente Slice Part Creator é responsável por criar slice parts e instanciar
VIMs sob demanda, baseado na requisição feita pelo tenant. As chamadas realizadas
ao Slice Part Creator são divididas, basicamente, em duas: request slice part e activate slice part. A chamada request slice part é responsável por registrar uma nova slice
part no banco de dados, enquanto a chamada activate slice part instancia um slice part
previamente registrado.
O Host Manager é o componente que gerencia todos os recursos no data center
e armazena suas informações. Essas informações são necessárias por validar os componentes de um slice part. A etapa de validação inclui verificar se há alguma inconsistência na requisição de slice part (se o tipo de VIM existe, por exemplo) e, verificar,
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se há disponibilidade de recursos para sua criação. O componente Network Manager
é responsável por gerenciar toda a parte de rede do slice part. Ele é capaz de criar e
remover bridges Open vSwitch (OVS) sob demanda. Essas bridges são utilizadas para
prover comunicação entre as VMs pertencentes a um slice part, ao mesmo tempo que as
isola das VMs pertencentes a outros slice parts.
O componente VM Factory é responsável por implantar um determinado tipo de
VIM e configurá-lo para usar os recursos que compõe a slice part. Além disso, ele gerencia todas as máquinas virtuais que compõem as slice parts. Para implantar as VMs, o VM
Factory clona e reconfigura o(s) template(s) do VIM sob demanda. Um template de um
VIM (e.g. Kubernetes e OpenStack), é um modelo vazio ainda não configurado.
Para cadastrar ou ativar uma slice part, o Slice Part Creator recebe as requisições
da API REST e interage com o Host Manager. Quando a requisição é request slice part,
o Slice Part Creator se comunica com o Host Manager para verificar se há recursos
disponı́veis para criar uma nova slice part. Se for possı́vel, o Host Manager registra o
slice part no banco de dados e retorna as informações para o Slice Part Creator. Quando
a requisição é activate slice part, o Slice Part Creator se comunica com o Host Manager
para verificar se a slice part existe e se está disponı́vel para ser instanciado. Caso isso
ocorra, o Slice Part Creator se comunica com o VM Factory solicitando a implantação do
slice part.
Para desenvolvimento do DC Slice Controller, utilizamos um conjunto diverso
de tecnologias. O componente Slice Part Creator foi implementado utilizando uma API
REST que permite ao administrador e ao usuário controlar todas funcionalidades do DC
Slice Controller.
A implementação do VM Factory foi realizada utilizando o Libvirt [Libvirt 2019],
juntamente com XEN [XEN 2019] e volumes lógicos do tipo LVM. Através do Libvirt,
é possı́vel controlar todo o ciclo de vida das VMs, assim como os recursos alocados
para elas. Dessa forma, o VM Factory é capaz de implantar templates pré-configurados e
modificá-los. O componente Slice Part Creator do DC Slice Controller recebe requisições
REST de modo a realizar as operações responsáveis pela criação da DC slice part.

5. WAN Slice Controller
Para cada Network Provider, há um WAN Slice Controller que cria NET slice parts dinamicamente. Uma NET slice parts é conjunto de links virtuais que servem para conectar
dois DC slice parts e garantir a comunicação entre elas a fim de viabilizar uma network slice fim a fim. Para isso, o WAN Slice Controller gerencia todos os recursos de
rede no domı́nio de um Network Provider e mantém registros dos recursos que estarão
disponı́veis, bem como aqueles já alocados para network slices existentes.
O WAN Slice Controller recebe requisições de criação de NET slice parts e verifica se possui recursos (e.g. largura de banda) suficientes para atender a solicitação. Caso
seja possı́vel, o WAN Slice Controller instancia o conjunto de links virtuais necessários
para conectar as DC slice parts. A Figura 4 ilustra os componentes internos do WAN
Slice Controller:
• WAN Master: esse componente é executado no ambiente do Network Provider e
é a principal função do WAN Slice Controller. É responsável por iniciar todo o
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Figure 4. Componentes internos arquitetura do WAN Slice Controller.

procedimento de criação da NET slice part de WAN a partir da requisição recebida do tenant. A partir da requisição recebida do Slice Builder, o WAN Master
cria um registro para a NET slice part no seu banco de dados local (Slice Part
Database). Essa atividade gera uma identificação única que é retornada ao componente solicitante. Posteriormente, para ativar uma NET slice part especı́fica,
o WAN Master interage com os WAN Agents localizados nos data centers que
hospedam as duas DC slice parts a serem conectadas. De forma geral, o WAN
Master se comunica com dois WAN Agents e os gerencia para configurar um
túnel VXLAN, conectando bridges Open vSwitch (OVS) de ambas as partes da
slice. Essa conexão é realizada através da implementação de uma sobreposição da
rede L2 na camada de rede L3 existente, que na maioria dos casos é a Internet;
• WAN Agent: esse componente é executado em cada data center onde o WAN
Slice Controller é capaz de prover conectividade. A sua função é receber
instruções do WAN Master para a configuração de túneis VXLAN.

6. Experimentos
Com o intuito de avaliar a viabilidade de uma network slice envolvendo múltiplos
domı́nios, criamos uma slice fim a fim entre o Brasil e a Espanha, e implantamos a
plataforma Dojot [CPqD 2017] sobre a slice criada. A Dojot é uma plataforma aberta
de serviços para Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) e seu principal objetivo é
fornecer recursos que facilitem o desenvolvimento de soluções IoT. Esses recursos são,
por exemplo, APIs para acesso à plataforma, armazenamento de grandes volumes de dados, conexão com dispositivos e sensores, processamento de eventos, entre outros.
Em nosso ambiente de testes, utilizamos três servidores em diferentes domı́nios administrativos:
UFG e UNICAMP (Brasil) e, 5TONIC
[IMDEA Networks Institute 2019] (Espanha).
No servidor localizado na UFG,
foram instalados os componentes da arquitetura NECOS do tenant, (Slice Activator,
Service Orchestrator) e Slice Provider (Slice Specification Processor, Slice Builder, Slice
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Resource Orchestrator e Infrastructure and Monitoring Abstraction). Já na UNICAMP e
no 5TONIC, foram instaladas instâncias do DC Slice Controller e dos WAN Agents. O
WAN Master foi implantado na UNICAMP.

Figure 5. Cenário de experimentação.

Para ilustrar um cenário de redes 5G, definimos um ambiente em que a UNICAMP
representa a cloud computing e o 5TONIC a edge computing. Em nosso experimento,
criamos uma network slice fim a fim alocando uma DC slice part na UNICAMP e outra
no 5Tonic. A DC slice part da UNICAMP é formada por 3 VMs (um master e dois
workers nodes) gerenciadas pelo Kubernetes. O DC slice part no 5Tonic é um cluster
Kubernetes formado por duas VMs (um master e um workers nodes).
No DC slice part da UNICAMP instanciamos a maioria dos microsserviços da
Dojot. Já na DC slice part do data center do 5Tonic, apenas o microsserviço responsável pela comunicação com os dispositivos de IoT foi instanciado, neste caso, o
broker MOSCA [Wirawan et al. 2018]. Para validar o ambiente instanciado, foram criados dispositivos IoT simulados que, por sua vez, eram programados para submeter dados
para a Dojot através do componente supracitado. A Figura 5 ilustra os servidores utilizados no experimento, os componentes da arquitetura NECOS instalados em cada servidor
e as slice parts (DC e NET) criadas no experimento.
A seguir, listamos os microsserviços essenciais para o funcionamento da Dojot,
bem como seus papéis em nosso cenário de experimentação, em suas respectivas slice
parts, UNICAMP e 5Tonic:
• UNICAMP: GUI Web App (React), API Gateway (Kong), Authorization (PostgreSQL e Redis), History (MongoDB), Flow Broker (Docker, RabbitMQ e MongoDB), Device Manager (PostgreSQL e Redis), Persister (MongoDB) e Data Broker (Kafka e Redis);
• 5Tonic: broker de mensagens MOSCA.

246

VII Escola Regional de Informática de Goiás, Goiânia - GO, 22 e 23 de Novembro de 2019.

A Figura 6 apresenta o gráfico contendo os tempos contabilizados para criação das
DC slice parts (5Tonic e UNICAMP) e da NET slice part. Podemos observar que o tempo
para criar DC slice parts é significativamente maior que aquele utilizado para criar NET
slice parts. Isso se deve ao fato da alocação de recursos nos data centers envolver passos
que consomem mais tempo (por exemplo, clonagem de VMs, configuração da rede da
slice part e configuração da ferramenta de monitoramento) que a conexão das slice parts.
Para a criação da DC slice part no 5Tonic o tempo consumido foi de 861, 14 segundos.
Para a criação da DC slice part na UNICAMP o tempo foi de 1708, 74 segundos. A NET
slice part de rede contabilizou 1, 56 segundos.

Figure 6. Tempos totais de criação

A Figura 7 detalha os tempos dos principais passos executados na criação das DC
slice parts. Dividimos esses passos em seis partes:
1. Clonagem das VMs: os recursos computacionais que utilizamos em nossos experimentos foram criados na forma de VMs que, por sua vez, são utilizadas para
compor clusters de VIMs. Neste caso, mantemos um repositório de templates de
VMs pré configuradas com um sistema operacional e suas dependências já instaladas, o que permitiu reduzir o tempo total de criação. Quando uma DC slice part
é solicitada, os templates de VMs são clonados de acordo com a especificação
do tenant. Como mostrado na Figura 5, o DC Slice Controler do 5Tonic clonou
duas VMs resultando no tempo de 460, 45 segundos. Já o DC Slice Controller da
UNICAMP, clonou três VMs, resultando em um tempo de 899, 82 segundos. Em
geral, quanto maior a quantidade de VMs a serem clonadas, maior será o tempo
total de clonagem;
2. Configuração de rede da slice part: nesta operação, o DC Slice Controller realiza o
isolamento entre todas as VMs pertencentes a uma mesma slice part, de maneira
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Figure 7. Tempos de criação na UNICAMP e 5Tonic.

3.

4.

5.
6.

a garantir que outras slice parts tenha acesso apenas a seus recursos alocados.
Neste experimento, o tempo para configuração da rede da slice part do 5Tonic foi
de 24, 63 e da UNICAMP de 38, 20 segundos. A configuração da rede da slice
part da UNICAMP levou um tempo maior por conter mais VMs;
Configuração do VIM: o DC Slice Controller é responsável por configurar o VIM
escolhido, neste caso, o Kubernetes. Para esse experimento, o tempo consumido
para a configuração do VIM no 5Tonic foi de 87, 62 segundos e 264, 08 segundos
na UNICAMP. Novamente, o tempo consumido na slice part da UNICAMP foi
maior devido a maior quantidade de nós workers;
Configuração da ferramenta de monitoramento das slice parts: neste experimento
utilizamos duas ferramentas de monitoramento, o Prometheus na DC slice part
do 5Tonic e o NetData no DC slice part da UNICAMP. Usamos diferentes ferramentas de monitoramento em cada slice part para demonstrar que o DC Slice
Controller é agnóstico da ferramaneta de monitoramento disponı́vel no provedor
de recursos. O tempo consumido para configuração na slice part do 5Tonic foi de
24, 46 segundos e, no da UNICAMP, doi de 264, 08 segundos. O tempo maior no
DC slice part da UNICAMP foi maior em virtude da ferramenta NetData envolver
mais passos que aqueles presentes na ferramenta do Prometheus;
Geração dos entry-points: para disponibilização do entry-point do DC slice part
do 5Tonic o tempo contabilizado foi de 16, 66 segundos. Já na UNICAMP, o
tempo foi de 8, 77 segundos;
Outras Configurações: estas configurações são relacionadas a operações realizadas pelo DC Slice Controller que não são relevantes para o contexto deste
trabalho. No DC slice part 5Tonic o tempo consumido por essas operações foi
de 247, 32 segundos e, na UNICAMP de 265, 41 segundos.

De maneira geral, esses experimentos revelaram que o DC e o WAN Slice Controller são capazes de criar network slices fim a fim sob demanda de maneira automática
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e eficiente, uma vez que os tempos aqui apresentados envolvem slice parts gerenciadas
por um VIM complexo como o Kubernetes.

7. Conclusão
Neste trabalho nós apresentamos a arquitetura NECOS que tem por objetivo lidar com as
limitaçõees das infraestruturas de nuvem atuais. O NECOS propõe uma abordagem denominada Lightweight Slice Defined Cloud (LSDC) que atua como um enabler de Cloud
Slicing através do conceito de Slice as a Service. A arquitetura proposta permite dar suporte ao gerenciamento de multi-domı́nios, além de prover orquestração inteligente de
infraestruturas de nuvem federadas.
Este artigo concentrou-se nos componentes da arquitetura NECOS, DC e WAN
Slice Controller, responsáveis pela alocação de recursos computacionais e de rede nos
provedores de infraestrutura. Os experimentos realizados com esses componentes nos
permitiram concluir que eles são capazes de criar network slices fim a fim sob demanda
de forma automática e em tempo satisfatório, haja visto que as slice parts são gerenciadas
pelo VIM Kubernetes, que possui certo grau de complexidade.

References
(2016). 3GPP, Feasibility Study on New Services and Markets Technology Enablers:
Stage 1, Technical Specification. Third Generation Partnership Project (3GPP). Version
14.2.0.
(2017).
System architecture milestone of 5g phase 1 is achieved.
Disponı́vel em:
http://www.3gpp.org/news-events/3gpp-news/
1930-sysarchitecture, Acessado em 03/09/2019.
5G-PPP (2017). 5g-norma eu project. Disponı́vel em: http://www.it.uc3m.es/
wnl/5gnorma/, Acessado em 02/09/2019.
Afolabi, I., Taleb, T., Samdanis, K., Ksentini, A., and Flinck, H. (2018). Network slicing
and softwarization: A survey on principles, enabling technologies, and solutions. IEEE
Communications Surveys & Tutorials, 20(3):2429–2453.
Al-Fuqaha, A., Guizani, M., Mohammadi, M., Aledhari, M., and Ayyash, M. (2015a).
Internet of things: A survey on enabling technologies, protocols, and applications.
IEEE communications surveys & tutorials, 17(4):2347–2376.
Al-Fuqaha, A., Guizani, M., Mohammadi, M., Aledhari, M., and Ayyash, M. (2015b).
Internet of things: A survey on enabling technologies, protocols, and applications.
IEEE communications surveys & tutorials, 17(4):2347–2376.
Alliance, N. (2016). Description of network slicing concept. NGMN 5G P, 1.
Bernardos, C. J., Dugeon, O., Galis, A., Morris, D., Simon, C., and Szabó, R. (2015).
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Instituto de Informática – Universidade Federal de Goiás (UFG)
Caixa Postal 131 - CEP 74001-970 – Goiânia – GO – Brazil
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Abstract. The automatic detection of license plates through images has been
the subject of study for many years, but to this date there are no robust enough
methods to handle different poses or that handle complex scenes in a satisfactory
way. One of the main difficulties about the construction of a license plate detection system is modeling the visual pattern to be detected, this pattern can be
ambiguous and have variable point of view, besides varying according to the legislation. This paper presents a method of detecting vehicle license plates using
Haar features and Adaboost algorithm, which does not require direct modeling or definition of characteristics for the classification process. The proposed
methodology was evaluated using the database from UFPR (Federal University
of Paraná) and the results show the viability of the proposal.
Resumo. A detecção automática de placas de veı́culos por imagens tem sido
objeto de estudo há muitos anos, mas até hoje não existem métodos robustos o
suficiente para lidar com diferentes poses ou que lidam com cenas complexas
de modo satisfatório. Uma das principais dificuldades na construção de um sistema de detecção de placas é a modelagem do padrão visual que se deseja detectar, sendo este padrão ambı́guo e variável com o ponto de vista, além de variar
de acordo com a legislação. Este trabalho apresenta um método de detecção
de placas de veı́culos usando caracterı́sticas de Haar e Adaboost, sendo desnecessária a modelagem direta ou a definição de caracterı́sticas para o processo
de classificação. A metodologia proposta foi avaliada usando a base de dados
oriunda da UFPR (Universidade Federal do Paraná) e resultados mostram a
viabilidade da proposta.

1. Introdução
A placa de licenciamento veicular é o mecanismo atual de identificação de veı́culos. Elas
são normalmente formadas por uma sequência de letras e dı́gitos, dispostas de modo
horizontal e delimitadas por uma borda retangular. A sequência de letras e números é
única, mas o padrão visual pode variar de acordo com a legislação de cada região.
A detecção e reconhecimento de placas de veı́culos a partir de imagens tem sido
colocado como um assunto de grande interesse em áreas como a de transporte e segurança,
principalmente pelo intenso aumento do fluxo de veı́culos e as próprias limitações humanas no registro e observação de imagens. No entanto, apesar de não ser um assunto recente, até hoje não existem métodos robustos o suficiente para lidar com diferentes poses
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ou que lidam com cenas complexas1 de modo satisfatório.
Os sistemas que se propõem a realizar a automatização do reconhecimento de
placas são chamados sistemas ALPR (Automatic License Plate Recognition). Esses
sistemas fazem uso de conceitos de Processamento de Imagens e Reconhecimento de
Padrões para a detecção e reconhecimento das placas em uma imagem [[Szeliski 2011],
[Wang et al. 2012]].
O problema da detecção e identificação de placas consiste em várias etapas
[Du et al. 2013], como é mostrado na Figura 1, que podem ser generalizadas entre os
seguintes passos: Pré-processamento da imagem: essa etapa consiste no tratamento de
eventuais ruı́dos como sombreamento, iluminação, baixa qualidade de captura da câmera
e afins; Extração de caracterı́sticas: dadas as caracterı́sticas do objeto, procura-se na imagem aquela com maior probabilidade de conter o objeto procurado e separar do restante da
imagem; Segmentação de caracteres: uma vez que a região desejada foi extraı́da, pode-se
iniciar a procura por eventuais caracteres que compõem a placa veicular, ou seja, caracteres alfabéticos e numéricos, e então extrai-los para a próxima fase; Reconhecimento dos
caracteres: partindo da fase anterior, pode-se começar a parte final, que consiste no reconhecimento dos caracteres extraı́dos e, assim, realizar o registro do veı́culo em um dado
banco de dados para as possı́veis aplicações.

Figura 1. Pipeline de um sistema ALPR

Dentre as etapas citadas, a detecção da região de placa é uma das mais desafiadoras, dada a variabilidade visual que as placas podem assumir, além de serem formadas
majoritariamente de caracterı́sticas com grande propensão a ambiguidades em um ambiente antrópico.
Na literatura é possı́vel encontrar diferentes meios e estratégias para se detectar
placas em uma imagem. Em [Quiros et al. 2017], são utilizadas técnicas de processamento de imagens como a detecção de bordas e correspondência de contorno (Contour
Matching), e utilização parâmetros como área e proporção para filtrar os contornos da
imagem. Outra abordagem semelhante ocorre em [Ahn et al. 2017], onde o autor combina
detecção de borda de Canny e bordas Laplacianas para tentar melhorar a taxa de acerto de
métodos de detecção de placa que exploram as bordas. Em [AlyanNezhadi et al. 2017],
o autor vai além e propõe a utilização de fortes ferramentas como o Filtro Gaussiano e a
Rede Bayesiana na fase de pré-processamento da imagem, com a finalidade de melhorar
a informação das bordas da placa em cénarios de iluminação ruim e fundos complexos, e
por fim realiza a detecção de bordas.
Um sistema ALPR é capaz de identificar a região em que a placa se encontra
e, após isto, identificar quais são os caracteres presentes nela. A finalidade é que esta
extração e reconhecimento possa ser utilizada em outras aplicações, como monitoramento
de entradas e saı́das [Chandra et al. 2017] de uma propriedade qualquer, como a própria
1

Neste trabalho uma cena complexa é entendida como uma imagem com grande quantidade de
informações visuais variadas.
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universidade.
O objetivo deste trabalho é o estudo e desenvolvimento de um sistema de detecção
de regiões de placas em imagens, tendo como objetivo final a construção de um Sistema
de Detecção Automática de Placas Licenciadas que é uma das principais fases de um sistema ALPR. Para isso, a metodologia proposta baseia-se no uso de caracterı́sticas de Haar
e no emprego do meta-algoritmo Adaboost para criar uma cascata de classificadores que
melhor detectam a região de placa presente na imagem. Tal metodologia foi escolhida
pois mesmo com o treinamento sendo uma etapa que exige muito tempo e recurso computacional, o reconhecimento é extremamente rápido podendo ser utilizado em máquinas
com menor poder de processamento. O projeto foi desenvolvido com ênfase na fase de
detecção da região em que a placa do veı́culo se encontra na imagem.

2. Materiais e Métodos
O padrão da placa brasileira pode ser visto na Figura 2. Este modelo foi definido em 1990
e está em vigor desde então, sendo constituı́do de 3 caracteres alfabéticos, seguidos de um
hı́fen e mais 4 caracteres numéricos com o tamanho padrão de 400 milı́metros de largura
por 130 milı́metros de altura.

Figura 2. Placa
Brasileira

Atualmente, cada carro possui uma placa na parte frontal e uma na traseira, e esta
informação está disponı́vel por meio de imagens ou de vı́deos. A detecção da região em
que uma placa se encontra em uma determinada imagem configura um problema de reconhecimento de padrões, dado como entrada uma imagem digital e como saı́da a posição
da placa em coordenadas de imagem.
Reconhecimento de padrões é a área da ciência da computação que busca estimar
um modelo matemático/computacional que consiga relacionar padrões de entradas e suas
respectivas saı́das dado um conjunto de dados de treinamento [Gibson 2005].
2.1. Haar Cascade
O Haar Cascade é um método de detecção de padrões proposto por Paul Viola e Michael
Jones [Viola and Jones 2001] utilizado para a detecção de possı́veis regiões de placa na
imagem. É um metodo eficaz de detecção de objetos e se tornou conhecido pelo seu bom
desempenho no problema de detecção de faces humanas em imagens. É uma abordagem
de Machine Learning em que, dado um conjunto de imagens de treinamento, composto
de imagens positivas (que contém o padrão de interesse) e imagens negativas (que não
possuem o padrão de interesse), o processo de treinamento encontra uma função formada
por uma cascata de classificadores com base nas caracterı́sticas de Haar. Um pipeline
básico do processo de treinamento pode ser visto na Figura 3.
Inicialmente, para realizar o treinamento do classificador, o algoritmo necessita
de uma quantidade considerável de imagens positivas, que possuem o objeto de interesse,
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e de imagens negativas, que não possuem o objeto de interesse. Definido o conjunto de
imagens para realizar o treinamento, o próximo passo é a extração de caracterı́sticas. Para
este fim, o algoritmo utiliza as Haar-like features, que são estruturas que representam
diferenças entre as somas de regiões retangulares em uma janela de observação, assumindo tamanhos e formas variadas, assim como apresentado da Figura 4.
A partir de uma caracterı́stica Haar é possı́vel obter um simples valor númerico
subtraindo a soma dos pixels sobre a área branca e a soma dos pixels sobre a área preta.
Este valor é calculado para uma vasta coleção de caracterı́sticas de Haar que podem ser
criadas na mesma dimensão da imagem, assumindo tamanhos, formas e posições diferentes. Essa flexibilidade resulta em um crescimento exponencial da quantidade de caracterı́sticas de Haar em função do tamanho da imagem. Uma imagem com 24 linhas
e 24 colunas, por exemplo, pode resultar aproximadamente em 160 mil variações das
caracterı́sticas de Haar apresentadas na Figura 4.
Para o cálculo mais eficiente das caracterı́sticas de Haar os autores de
[Viola and Jones 2001] utilizam o conceito de Imagem Integral, que torna o cálculo das
somas das áreas em um problema que pode ser resolvido em tempo constante, sendo
independente do tamanho da caracterı́stica.

Figura 3. Pipeline do treinamento de uma
função Haar

Figura 4. Exemplos de caracterı́sticas Haar

2.2. Adaboost
Diante da diversidade de caracterı́sticas de Haar possı́veis, algumas podem se mostrar
irrelevantes perante ao objeto de interesse durante a fase de treinamento, sendo possı́vel
então reduzir a quantidade de caracterı́sticas. Para isso, emprega-se o algoritmo Adaboost
[Freund and Schapire 1997].
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O Adaboost é um meta-algoritmo que constrói um classificador forte a partir da
combinação de vários classificadores fracos. Estes últimos recebem esse nome pois sozinhos não são capazes de classificar uma imagem. Os classificadores fracos são construı́dos a partir do processo de treinamento do algoritmo, onde são calculadas as respostas
para as caracterı́sticas Haar nas amostras de imagens utilizadas no treinamento e são mantidas as caracterı́sticas com o menor número de erros no processo de classificação.
A cada iteração do treinamento, os pesos de cada exemplo classificado incorretamente é aumentado (ou, alternativamente, os pesos classificados corretamente são decrementados), para que então o novo classificador trabalhe em mais exemplos na etapa
seguinte.
Como o AdaBoost é um algoritmo baseado em Machine Learning, o primeiro
passo consiste na fase de treinamento, para que possamos posteriormente reconhecer objetos. A entrada inicial do algoritmo é um conjunto de amostras, no formato
S = (x1 , y1 ), (x2 , y2 ), (x3 , y3 ), ..., (xm , ym )
Onde cada xi representa todas as respostas de Haar para uma determinada imagem, enquanto yi representa a resposta atual do classificador, no caso se existe ou não
placa. O total de amostras, no caso o total de imagens, é igual a m. Na primeira etapa do
algoritmo, cada conjunto de dados do treinamento, recebe o mesmo peso, no caso:
D0 =

1
m

(1)

Em cada iteração do algoritmo, um classificador fraco- ou hipótese atual ht - é gerado,
baseado nos pesos de cada conjunto de atributos xi , com foco na classificação correta
dos dados com maior peso. Então, a cada iteração, o objetivo do classificador fraco é
minimizar o erro do treinamento et , dado por:
X
et =
Dt (i)
(2)
i:ht (xt )6=yt

Então , os pesos são modificados para aumentar o peso dos dados incorretamente
classificados e um novo estágio se inicia. Após todos os estágios terminarem, o AdaBoost combina cada um dos classificadores fracos ht para formarem um classificador forte
H(x) no final, capaz de predizer se o objeto de interesse está ou não na imagem, onde
uma votação ponderada é realizada com o parâmetro γi representa a importância de cada
classificador fraco.
No processo final do treinamento, tem-se o que é chamado de ”cascata de classificadores”, onde existem vários classificadores fortes organizados de forma sequencial,
formando uma cascata. Essa cascata é, então, o classificador final resultante. Pra termos
o resultado de uma classificação, aplicamos então essa cascata de classificadores em uma
janela, e, caso ela falhe em detectar o objeto de interesse em algum dos classificadores
fracos da cascata, a janela é descartada. A janela é classificada como o objeto de interesse
caso ela passe por todos estágios da cascata de classificadores, como se pode observar na
Figura 6.
Mais detalhes sobre o conjunto de imagens usada no treinamento da função cascade utilizada neste trabalho serão fornecidas na próxima seção.

255

VII Escola Regional de Informática de Goiás, Goiânia - GO, 22 e 23 de Novembro de 2019.

Figura 5. Algoritmo AdaBoost por [Chaves 2011]

Figura 6. Ilustração de uma cascata de classificadores e como é dado o
resultado de uma classificação
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2.3. Base de Dados
Para a etapa de treinamento do Haar Cascade, separamos imagens retiradas da internet para a construção do conjunto de de dados negativos e positivos. Todas as imagens
negativas obtidas foram redimensionadas para a resolução padrão de 640x480 pixels e
colocadas em escala de cinza, sendo que tais imagens não continham placa de carro. As
imagens positivas também foram retiradas de diversos sı́tios da internet e continham apenas a imagem com a região de interesse, ou seja, a placa do carro.

Figura 7. Exemplo de imagem negativa utilizada para o treinamento

Figura 8. Exemplos de imagens positivas utilizadas para o treinamento do classificador

O conjunto de imagens utilizadas para a avaliação da função haar treinada é obtida em [Laroca et al. 2018], obtido em [Dataset 2019], no qual consiste em 1500 imagens, divididas em: imagens de placas de carro cinza, imagens de veı́culos com placas
vermelhas e imagens de moto com placa cinza, onde utilizamos apenas as placas cinzas
de automóveis, pois o objetivo é utilizar placas de carros. As imagens possuem resolução
de 1920x1080 com informações de onde está a região do carro, a marca do carro, a região
da placa, os caracteres da placa e qual é a placa do veı́culo. Utilizamos a informação
da região do automóvel para extrairmos e trabalharmos apenas em cima disto. Pegamos
a região onde o carro está e a informação da placa, que é chamado de ground truth, e
dentro dela aplicamos nossa metodologia para a detecção da região de placa e avaliação
do classificador.
2.4. Implementação
O algoritmo foi desenvolvido usando a linguagem Python, na versão 3.6.1 e a biblioteca de
código aberto OpenCV, na versão 3.4.2. Para a criação dos resultados, a base de imagens
foi dividida em dois grupos: o de treinamento, com 600 imagens positivas e negativas,
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Figura 9. Exemplos de imagens utilizadas para a avaliação do classificador

cerca de 20% do total de imagens. Neste estágio utilizamos a função nativa do OpenCV
opencv traincascade para treinarmos o classificador; de teste, com 2282 imagens positivas
e 600 negativas. Após o treinamento, cada imagem de teste é submetida ao algoritmo
que, por sua vez, devolve a posição da placa encontrada em coordenadas de imagem
(linha, coluna) ou zero caso contrário. Implementação e seu código fonte encontramse em [Knowrafa 2019], onde estão também outros classificadores treinados, imagens
positivas e negativas utilizadas para o treino e validação do método.

3. Resultados
Nessa seção, serão analisados os resultados obtidos como mostra a Figura 10. dos vários
testes realizados colocando a metodologia criada em prática. Na subseção a seguir serão
expostas as formas de avaliação utilizadas na pesquisa e alguns dados numéricos para
uma melhor análise do classificador.

Figura 10. Imagens exemplo da classificação. Em verde o ground truth e em azul
a região encontrada pelo classificador

3.1. Metodologia de Avaliação
Matriz de confusão é uma tabela que mostra a quantidade de classificações feitas no seu
modelo, dividida em quatro principais métricas: verdadeiro positivo, falso positivo, verdadeiro negativo e falso negativo.
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Verdadeiro Positivo (VP): é contabilizado quando seu modelo previu corretamente
a classe a ser prevista. No nosso exemplo, é quando a região encontrada pelo classificador
e a região da placa- ground truth- são a mesma.
Falso Positivo (FP): é contabilizado quando o modelo previu como real o que não
era. No nosso exemplo, quando não existe placa na imagem e meu classificador retorna
como se tivesse achado alguma região de placa.
Verdadeiro Negativo (VN): é contabilizado quando o modelo previu corretamente
o que realmente não era. No nosso exemplo, é quando na imagem não existe placa de
carro e o classificador retorna que não há regiões com placa de carro.
Falso Negativo (FN): é contabilizado quando o modelo previu como falsa uma
amostra que era de interesse. No nosso exemplo, quando a imagem contém a região de
uma placa, mas o classificador retorna como se não houvesse nenhuma região de placa.
Na qual é obtida a seguinte tabela:
Tabela 1. Padrão da matriz de confusão

Valores Preditos
Placas Não Placas
Valores
Reais

Placas

VP

FN

Não Placas

FP

VN

A partir da matriz de confusão preenchida com o resultados do classificador,
possuı́mos algumas métricas de aprendizagem de máquina que nos permite avaliar como
o modelo se comporta. São elas: Acurácia, Precisão, Recall e f-score.
Acurácia: é uma métrica para a avaliação de modelos de classificação. Acurácia é a fração
de predições que nosso modelo acertou (Verdadeiros Positivos e Verdadeiros Negativos)
sobre a quantidade total de predições. Dada pela fórmula:
Acurácia =

VP +VN
V P + FP + FN + V N

(3)

Precisão: Tenta responder a seguinte questão: Que proporção de identificações positivas
foi realmente correta, baseando-se apenas nas predições corretas? Dada por:
P recisão =

VP
VP +VN

(4)

Recall: Tenta responder a seguinte questão: O quão bom meu modelo é para prever positivos, baseando-se apenas nas amostras positivas? Dada por:
Recall =

VP
V P + FN

(5)

f-score: O f-score nos mostra o balanço entre a precisão e o recall de nosso modelo.
f-score = 2 ∗

P recisão ∗ Recall
P recisão + Recall
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No nosso modelo de avaliação, uma classificação é considerada verdadeiro positiva quando a diferença entre o centro do ground truth e a região encontrada é menor
que uma certa quantidade de pixels. Também consideramos se a região encontrada está
apenas na parte de baixo da imagem. Nos gráficos a seguir, mostramos como as métricas
se comportam quando a diferença entre os centros é modificada.
Tabela 2. Tabela das médias das matrizes de confusão

Valores Preditos
Placas Não Placas
Valores
Reais

1528
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Figura 11. Gráfico da Acurácia:
diferença entre o centro da
região encontrada pelo classificador
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Figura 12. Gráfico da Precisão:
diferença entre o centro da
região encontrada pelo classificador

4. Interpretação dos Resultados
Pode-se observar pela Figura 11, que a à medida que a diferença entre os centros da
região encontrada pelo algoritmo e o ground truth aumenta, a acurácia também aumenta
devido a uma maior flexibilidade na localização da janela. Observa-se também que, após
uma diferença de aproximadamente 75 pixels, há um aumento pouco significativo na
acurácia. A precisão, na Figura 12, apresenta um comportamento mais estável em função
da diferença de centros, ficando aproximadamente constante em 83% após uma diferença
aproximada de 20 pixels. A curva de Recall, apresentada na Figura 13, assemelha-se à
curva da acurácia, sendo que a partir de aproximadamente 75 pixels de diferença do centro
ela se mantém com pouca variação. Pela curva f-score, na Figura 14, que representa o
balanço entre o recall e a precisão, pode-se observar que a partir de aproximadamente 75
pixels de diferença os valores apresentam pouco ganho.

5. Conclusão
Este trabalho teve por objetivo a construção de um método de detecção de placas de
licenciamento em imagens usando caracterı́sticas de Haar e AdaBoost. Como exposto
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nos gráficos da seção de resultados, o método proposto neste trabalho teve êxito em seu
objetivo, com o aumento da acurácia à medida que a distância entre os centros da regiões
detectadas e o ground truth permite uma maior flexibilização.
Observou-se uma estabilização dos valores de acurácia, precisão, recall e f-score
permaneceram estáveis a partir de uma distância de 75 pixels entre a posição esperada
da placa com a posição encontrada pelo algoritmo. Isso indica que o método consegue
detectar as regiões de placa mas não possui boa precisão em relação à posição do padrão
esperado.
Apesar do bom resultado, a expectativa dos pesquisadores em relação à taxa
detecção de placas era maior do que a obtida, visto que foi utilizado uma quantidade
razoável de amostras durante a fase de treinamento da função Haar. Porém, o resultado
obtido é compreensı́vel visto que o custo computacional do treinamento foi um fator limitante, tanto em relação a tempo de processamento quando para a quantidade de memória.
Para caracterı́sticas de Haar de maior dimensão, a execução do algoritmo de treinamento
tornou-se inviável para os recurso computacional disponı́vel para esta pesquisa, havendo
duração aproximada de 3 dias para cada treinamento/teste do sistema. Sendo assim, foi
necessário escolher janelas menores ou interromper o treinamento antes de ser finalizado
completamente.

Referências
Ahn, C., Lee, B., Yang, S., and Park, S. (2017). Design of car license plate area detection
algorithm for enhanced recognition plate. In 2017 4th International Conference on
Computer Applications and Information Processing Technology (CAIPT), pages 1–4.
AlyanNezhadi, M. M., Hashemi, S. M. R., and Abolghasemi, V. (2017). License plate detection in complex scenes based on fusion of gaussian filtering and bayesian network.
In 2017 IEEE 4th International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation (KBEI), pages 0022–0026.

261

VII Escola Regional de Informática de Goiás, Goiânia - GO, 22 e 23 de Novembro de 2019.

Chandra, H., Michael, Hadisaputra, K. R., Santoso, H., and Anggadjaja, E. (2017). Smart
parking management system: An integration of rfid, alpr, and wsn. In 2017 IEEE 3rd
International Conference on Engineering Technologies and Social Sciences (ICETSS),
pages 1–6.
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Abstract. In this paper, we propose a simulation model for grid-connected photovoltaic systems with MPPT control, derived from the photovoltaic cell equivalent circuit. The simulated scenarios aim at reflecting the regular operation of
a grid-connected photovoltaic system. The proposed simulation model is validated by comparing its results with theoretical considerations. Since the model
is capable of simulating electrical transients during photovoltaic generation,
we analyse the photovoltaic generation impacts on the distribution system as a
function of typical parameters such as irradiance, temperature, power drained
by local load and switching frequency of the inverter.
Resumo. No presente trabalho, é proposto um modelo de simulação para sistemas fotovoltaicos conectados à rede com controle MPPT, o qual é derivado
a partir do circuito equivalente da célula fotovoltaica. Os cenários simulados
objetivam refletir as condições operacionais usualmente encontradas em sistemas interligados. O modelo de simulação proposto é validado por meio da
comparação dos resultados obtidos com aqueles calculados via considerações
teóricas. Sendo o modelo capaz de simular transitórios elétricos na geração,
são analisados nas simulações os impactos da geração fotovoltaica no sistema
de distribuição como funções de parâmetros tı́picos como irradiância, temperatura, potência de carga e frequência de chaveamento do inversor.

1. Introduction
The growth of distributed generation by means of photovoltaic panels is a global trend
verified in power distribution networks. This is justified by rapidly decreasing costs of
photovoltaic (PV) systems and the consequent desire of many customers to invest in generating systems that can allow for future energy savings. However, the massive connection
of PV panels directly to the distribution grid in the form of grid-connected photovoltaics
systems (GCPVS) may cause service problems related to power quality in the distribution grid. For this reason, a large number of recent studies have focused in evaluating
the power quality effects as functions of grid characteristics and equipment used in the
GCPVS [2,3,6].
Aside from the theoretical characterization of the distribution problems that may
occur, an invaluable tool for studying concrete cases of distributed photovoltaic generation is computer simulation. This is of special interest for power utilities and consumers
intending to use PV systems, which may require the use of methods that can provide fast
estimations of the grid impacts that arise from implementing the GCPVS.
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Usually, works regarding the simulation of GCPVS focus on the assessment of
grid steady-state conditions as a function of photovoltaic power injection [2,3,6]. However, it may be of interest to apply a dynamic model that allows for the evaluation of electrical transients arising from variable PV generation. In this sense, we propose a simple
model for simulating a GCPVS which takes into account grid transients. Considering that
most PV systems present short-time transients due to embedded maximum power point
tracking (MPPT) systems, we include in our model a controlled DC-DC power converter
for simulating and evaluating MPPT performance. The proposed model is implemented
in the Simulink platform provided by MATLAB.
This work is organized as follows. In Section 2, we present an overview of usual
components comprehending a GCPVS and our proposal for modelling the overall system.
In Section 3, we validate the MPPT model by simulating a PV system under variable
weather conditions feeding a DC load. In Sections 4 and 5, we simulate a GCPVS under
nominal and variable weather conditions, respectively. In all simulations, data of a real PV
panel is used in order to validate the simulation. The variation of grid impacts as a function
of weather conditions and system parameters (inverter type and switching frequency) is
discussed. In Section 6, we present conclusions regarding the results obtained in this
paper.

2. Modeling of GCPVS
The main components of a GCPVS are PV panel, DC-DC converter controlled by a MPPT
algorithm and DC-AC inverter. Additional factors that must be modelled are PV output
filters, cable impedance and grid stiffness, which is given by short-circuit capacity at the
point of common coupling between PV system and grid. In what follows, the modelling
of all these factors will be considered.
2.1. PV Panel
In steady-state simulations of PV panel output, it is reasonable to directly model power as
a function of temperature and irradiance. However, the assessment of transient behavior
requires that we model the instantaneous voltage-current dependence of the panel. Hence,
we opt for using the one-diode model with series resistance, which is depicted in Figure
1 and described by the following equation [7]:


Iph + Io − I
I = mVt · ln
Io



− Rs I

Figura 1. One-diode model with series resistance.
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where m is the diode ideality factor, Vt is the termal voltage at 25◦ C, Iph is the photogenerated current, Io is the diode reverse saturation current and Rs is the series resistance.
The values of the equivalent circuit parameters are usually valid for a single irradiance (S) and cell body temperature (T ) condition, and can be estimated by using
different algorithms in the literature. Furthermore, there exist multiple proposed equations for adjusting the parameter values in order to compensate for non-nominal weather
conditions.
In this work, we consider the MSX-60 solar panel in the simulations that follow.
The adopted equivalent circuit parameter values are those estimated in [8]. For adjusting voltage and current as functions of temperature and irradiance, we use the following
equations given by Buresch et al. [7]:
Iph (T, S)
S
= [1 + γT (T − To )]
Iph (To , So )
So

(2)

V (T, S)
= 1 + βT (T − To )
V (To , Io )

(3)

where (So , To ) is the nominal irradiance and temperature condition, βT is the open voltage
temperature coefficient and γT is the short-circuit temperature coefficient.
The above considerations show that simulating dynamic PV panel behavior involves considering both diode non-linearity and current-voltage adjustments in terms of S
and T . Considering that it is desirable to simulate transients in real time, an equivalent
circuit has to be provided that accounts the mentioned effects. In this sense, we propose
the equivalent circuit in Figure 2; the computations used for programming the controlled
sources are given in Figure 3.

Figura 2. Proposed equivalent circuit for transient simulation.

In Figure 2, Vd and Id are diode voltage and current, respectively. The diode
voltage is measured and used to recalculate Id according to Equations 1 and 2 while supposing that Rs = 0, since the series resistance is considered explicitly in the circuit. The
series controlled voltage source has output ∆V = βT (T − To )V , which is the voltage
increment due to temperature variation. Since these update procedures involve the feedback of voltage values, delay elements (as seen in Figure 2) are used in order to prevent
simulation convergence problems. These elements are implemented as simple low-pass
filters with a very small time constant τ = 10−10 s.
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Figura 3. Programming of the controlled sources.

2.2. DC-DC Converter with MPPT
Power electronics DC-DC converters are frequently used in DC systems for regulating
voltage output. However, the most common application of these equipment in PV systems
is performing MPPT. The basic principle for tracking the panel maximum power point
consists in matching the load impedance connected to the panel terminals to its maximum
power point impedance Rmp = Vmp/Imp , where Vmp and Imp are the maximum power point
voltage and current.
The converter is switched by a periodic rectangular waveform s(t) with duty cycle
D ∈ [0, 1], which is defined as the ratio between on (s = 0) and off (s = 1) time periods.
Depending on the inverter topology, the DC voltage transformation ratio M = Vout/Vin is
given as function of the duty cycle M (D). Furthermore, it is known that the impedance
transformation ratio is given by MZ = 1/M 2 . Hence, if the load impedance is R, the duty
cycle can be controlled in order to make MZ · R = Rmp and attain maximum power
extraction from the panel. It must be observed that, in real distribution grids, both R and
Rmp are variable due to, respectively, grid and weather variations.
In this work, we considered the use of a buck converter for load matching. This
topology has a step-down voltage transformation ratio M (D) = D and is adequate for
matching sources connected to relatively high impedances, since MZ (D) ≥ 1. Considering that the power grid usually presents inductive impedances connected to the generation
bus, the transmitted power may be weakly influenced by voltage, which implies in a high
impedance for the DC system. Hence, the use of a buck converter is justified.
We choose as the MPPT control algorithm the Perturb and Observe (P&O)
method, which is the most regularly used in PV systems due to its simplicity and effectiveness [1]. Its principle consists in periodically perturbing the current duty cycle by
an increment ∆D and assessing the corresponding change in output power. Depending
on the power variation, the sign of ∆D may be mantained or switched. This procedure
enables the system to track the panel variable maximum power point due to changing
weather. The converter topology is given in Figure 4, where the voltage and current mea-
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surements are used as feedback for evaluating output power. Adopted system parameters
are C = Cin = 1mF and L = 10mH, which restricts inductor current ripple under
100 mA for D = 1 and filters the high-order harmonics.

Figura 4. Buck converter with MPPT control.

2.3. Inverter and Grid Interface
In most GCPVS, the DC-DC converter output is directly connected to the input terminals
of the DC-AC inverter, which can have a single or three-phase topology. The AC voltage
output contains significant harmonic content due to the nonlinear operation of the inverter;
aditionally, the spectral distribution is dependent on the switching strategy for controlling
the inverter. In this work, we consider a three-phase inverter that may be controlled by two
different switching methods, namely square-wave and PWM switching. These methods
were chosen because they are the most commonly applied in real systems. The inverter
line-to-line voltages at grid frequency are:
VP W M

√
3
= √ ma Vd
2 2

(4)

√
6
=
Vd
π

(5)

Vsquare

where Vd is the input DC voltage and ma is the PWM amplitude modulation index [4],
for which we assume ma = 1.
For the simulated system, we consider the association of sixty MSX-60 panels
in the form of six parallel strings with ten panels each, which at maximum power and
supposing D = 1 yields Pmp ≈ 3.6kW and VP W M ≈ 100V . Hence, we consider that
the inverter is connected to the grid via a step-up transformer with 100V : 380V voltage
transformation ratio.
Aside from the inverter model, the output filter for harmonic attenuation must be
considered. We consider for our model the usual LC filter topology, with the inductor
(L = 10mH) and capacitor (C = 50µF ) being placed in the low and high-voltage side
of the transformer, respectively. These values are chosen in order to achieve a filter cutoff
frequency of approximately 120 Hz.
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Finally, we model the local load as an RL series impedance with power factor
0.92 and nominal apparent power equal to 1kV A. The load values were chosen in order
to match the PV system nominal power. The grid is modelled as a Thévenin equivalent
given by Vˆth = 2206 0◦ and Zth = 0.5 + j0.3Ω at 60 Hz. The selected Zth represents
usual grid impedance values as seen from low-voltage consumer buses [5].
In order to allow the maximum power transfer to the grid, power flow equations
[5] can be used together with the filter inductance value to show that the inverter voltage
phase must be approximately δ = 90◦ . With this value of phase and considering the filter
capacitor compensation, the expected reactive power was calculated as Q = −333V ar.
The inverter and grid model is given in Figure 5.

Figura 5. Inverter and power grid model.

3. Validation of MPPT Controller Model
The equivalent resistance represented by the distribution network is high when compared
to the equivalent maximum power resistance Rmp of the photovoltaic panel, which can
vary widely as a function of the environmental conditions. As an example, with the supplied current being practically proportional to the irradiance, a given increase in S implies
a reduction in Rmp by the same factor. In this context, therefore, it is enough to verify
the proper operation of the load matching for variations in environmental conditions, assuming a fixed large-resistance DC load imposed to the panel.
Hence, we arbitrate the connection of a resistive load R = Rmp |ST C ≈ 4.88Ω to
the panel terminals. Thus, for a nominal irradiance S = 1000W/m2 , the load matching
must occur with D = 1. In order to demonstrate the transient behavior of the MPPT
algorithm, we started the simulation with nominal irradiance and duty cycle D = 0.1.
The literature indicates that MPPT control stability is strongly dependent on the
sampling frequency fM P P T and on the ∆D increase [1]. In particular, it is considered
that defining fM P P T = 1Hz and ∆D = 0.1 is enough to assure stability. The increases in
sampling frequency and/or reductions in duty cycle increments must be tested to confirm
a stable operation [1]. By means of preliminary simulations, we noticed that the dynamics
of the system comprising a buck converter and the load R is such that fM P P T = 5Hz and
∆D = 0.1 are stable control parameters. We changed the irradiance in 1.5 s steps by
means of a cyclic sequence S = {1000, 500, 800, 300, 600, 1000, 500, ...}W/m2 .
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By simulating the system in accordance with previous considerations, we obtained
the results shown in Figures 6 to 8. The graphs correspond, respectively, to the dynamic
variations in power, duty cycle, and efficiency over the course of system operation. Figure
6 shows an auxiliary curve indicating the maximum power that can be extracted at the
current irradiance level. The system efficiency is calculated as the ratio between supplied
power and the current maximum power level.

Figura 6. Dynamic variation of supplied power (variable S).

Figura 7. Dynamic variation of duty cycle (variable S).

The simulation results demonstrate the expected behavior for the P&O algorithm.
The system, through duty cycle adjustments for different irradiances, always tends to
operational regions near the maximum power point. In addition, short three-level operation intervals are observed, which is an indication that the algorithm stabilizes around the
maximum power current value Pmp .
Another outstanding characteristic of the system is its ability to adjust relatively
quickly to abrupt shifts in irradiance. This becomes visible by the transient process when
the system starts up with D = 0.1. In a nearly one second time interval, the system
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Figura 8. Dynamic variation of efficiency (variable S).

reaches the region near the maximum power point. Finally, we note that, in the intervals of
supplied power stabilization, the average efficiency of the system lies in the neighborhood
of η = 85%. This could possibly be optimized by decreasing ∆D, at the cost of lower
stability.
The verified power levels corroborate the proposed photovoltaic model. It is
known that the maximum output power varies almost linearly with the incident irradiance; in Figure 6, it is immediately understood that this second relation is met in the
simulation.
To check the load matching system capacity in changing temperatures, the procedures of the previous simulation were repeated. The only modification was keeping the
irradiance at its 1000W/m2 nominal value and varying the body temperature in steps. The
configuration parameters of the MPPT algorithm remained the same, as well as the 1.5 s
time for the different temperature levels. The chosen cyclic sequence for the temperature
steps is expressed by T = {25◦ C, 75◦ C, 50◦ C, 100◦ C, 85◦ C, 25◦ C, 75◦ C, ...}.

Figura 9. Dynamic variation of supplied power (variable T ).

Again, the results are consistent with the theoretically expected values. It is possible to notice that the temperature influences the converter load matching less significantly
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Figura 10. Dynamic variation of duty cycle (variable T ).

Figura 11. Dynamic variation of efficiency (variable T ).

than the irradiance. In fact, Figures 9 to 11 display the system stabilization around D = 1,
independently of T . This indicates that the panel maximum power equivalent resistance
(Rmp ) is not sufficiently changed by the temperature for the system to compensate for
impedance matching. However, although the duty cycle remains in the same range for
various temperatures, the operation always occurs close to the maximum power.
To briefly summarize, the load matching by the converter is strongly dependent
on irradiance and the equivalent impedance value represented by the load itself imposed
on the photovoltaic panel. On the other hand, dependence on temperature is small; a
scenario in which only T will imply small variations in the duty cycle stabilization range,
especially if ∆D is large.
Finally, we observed that the maximum power levels shown in Figure 9 are consistent with those calculated by the Buresch et al. [7] method. It is interesting to note that, in
the case of varying temperature with a matched load under nominal conditions, the MPPT
system tends to reduce the efficiency value. This is explained by the fact that, without the
use of MPPT, the load would remain approximately matched for all temperatures.
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4. GCPVS Operation under Nominal Conditions
The photovoltaic system connected to the distribution network was designed based on
its operation under nominal environmental conditions (STC). To facilitate the comparison process with the design parameters, we chose to simulate the photovoltaic system
operating under constant and nominal environmental conditions.
The presence of the LC output filter contributes to an increase in photovoltaic
system accommodation time, creating the need to reduce the frequency fM P P T in relation
to the frequency used in the previous section. By means of preliminary simulations, we
identified the stable operation of the MPPT controller for fM P P T = 1Hz and ∆D = 0.1.
The simulated circuit parameters correspond to those previously designed.
The system was simulated for inverter operation in pulse width modulation
(PWM) (ma = 1) and square-wave. We noticed that the duty cycle and the active and
reactive power behaviors in the fundamental frequency were identical. However, the harmonic distortion of the current injected into the network was significantly higher for the
square-wave operation. Figures 12 to 14 correspond, respectively, to the graphs of active
and reactive power, and duty cycle observed in steady state operation.

Figura 12. Active power in MPPT steady state.

The results presented in these figures are in line with the design of the reference
photovoltaic system. Considering the average value of MPPT efficiency in the previous
section, η ≈ 85%, we estimated an average active power Pavg ≈ 3060W . This value is in
accordance with Figure 12. Nevertheless, the system was designed to provide a reactive
power Q = 333V ar; Figure 13 shows that the results are close to this value. Finally,
the design of the LC output filter inductance, so that the system drains the panel nominal
power, suggested that the duty cycle oscillation would be close to one, which can be seen
in Figure 14.
The voltage and current ripples in the buck converter for the operation with D =
0.8. Considering that this duty cycle value occurred in the simulation, the ripple values
were determined for the intervals with D = 0.8 and compared with the theoretical values.
The results are shown in Table 1.
Finally, Figures 15 and 16, respectively, display the waveforms of the current sup-
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Figura 13. Reactive power in MPPT steady state.

Figura 14. Steady state MPPT duty cycle.
Tabela 1. Values of ripple for D = 0.8.

Ripple Theoretical Value Simulated Value
∆IL
85mA
70mA
∆Vo
2.7mV
2.3mV
plied by the photovoltaic system for square-wave and PWM operations. The associated
THD (Total Harmonic Distortion) values are listed in Table 2.
Tabela 2. Output current THD values.

Operation Mode T HDI
PWM
0.77%
Square-Wave
8.66%
The results highlight that the supplied current waveform in the square-wave operation shows considerable levels of harmonic distortion. Nevertheless, the LC filter seen
in the present simulation is significantly stronger than those found in practical applicati-
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Figura 15. Injected current for square-wave operation.

Figura 16. Injected current for PWM operation.

ons, considering that the implementation of filters with low cut-off frequencies is costly.
Therefore, in practice, the THD of the supplied line current is bound to be even greater
than that obtained in this study.
On the other hand, the obtained current in the PWM mode simulation is, virtually,
a sine wave. It is possible to state that the used cut-off frequency is characterized as an
over-dimensioning of the LC filter for the PWM operation, keeping in mind that significant harmonic frequencies are in f ≥ 8kHz. This result demonstrates that it is possible to
implement satisfactory energy quality at affordable costs, considering that harmonic filtering will not require the use of robust and therefore costly filters. These considerations
justify the commercial designation of PWM inverters as pure sine wave inverters.

5. GCPVS Operation under Varying Conditions
In this section, we intend to briefly illustrate, by application of the proposed simulation
model, the variations in photovoltaic generation impact on the distribution system as a
function of typical parameters such as irradiance, temperature, power drained by local
load, and switching frequency of the inverter (fs ).
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The comparisons were defined by conducting simulations similar to those in the
previous section, in which the pertinent parameters were individually modified. The considered scenarios, whose results are in Tables 3 to 6, were as follows:
•
•
•
•

Varying irradiance: nominal value, S1 = 600W/m2 and S2 = 300W/m2 .
Varying temperature: nominal value, T1 = 0◦ C and T2 = 50◦ C.
Varying load: nominal value, S1 = 3kV A and S2 = 10kV A.
Varying PWM frequency: nominal value, fs,1 = 1kHz and fs,2 = 16kHz.
Tabela 3. Obtained values for variable irradiance.

Parameter
V
T HDV
I
T HDI
(P/Q)carga
(P/Q)P V

S = 1000W/m2
381.5V
0.46%
4.88A
8.66%
1008W/429V ar
2900W/ − 700V ar

S = 600W/m2
379.7V
0.27%
3.11A
8.66%
998W/425V ar
1450W/ − 800V ar

S = 300W/m2
378.3V
0.13%
1.62A
8.64%
991W/422V ar
470W/ − 825V ar

Tabela 4. Obtained values for variable temperature.

Parameter
V
T HDV
I
T HDI
(P/Q)carga
(P/Q)P V

T = 25◦ C
381.5V
0.46%
4.88A
8.66%
1008W/429V ar
2900W/ − 700V ar

T = 0◦ C
381.9V
0.51%
4.93A
8.65%
1010W/430V ar
3150W/ − 710V ar

T = 50◦ C
381.1V
0.43%
4.22A
8.66%
1006W/428V ar
2520W/ − 750V ar

Tabela 5. Obtained values for variable load.

Parameter
V
T HDV
I
T HDI
(P/Q)carga
(P/Q)P V

Scarga = 1kV A
381.5V
0.46%
4.88A
8.66%
1008W/429V ar
2900W/ − 700V ar

Scarga = 3kV A
378.2V
0.46%
4.51A
8.66%
2970W/1266V ar
2820W/ − 740V ar

Scarga = 10kV A
367.2V
0.43%
4.47A
8.66%
9340W/3978V ar
2750W/ − 680V ar

The results show that a major parameter influencing power supplied by the system
is irradiance; the photovoltaic power is practically proportional to the irradiance level S.
On the other hand, temperature is less critical to the generation; however, its effect cannot be neglected because the trend in photovoltaic installations is the heating of panels to
levels significantly higher temperatures than the local room temperature, leading to a decrease in supplied power. For the inverter operation in PWM mode, the current harmonic
distortion strongly depends on fs . The utilization of values far above the cut-off frequency
fosters the T HDI reduction to negligible levels. However, the use of small fs may result
in distortion levels even higher than the ones found in square-wave modulation.
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Tabela 6. Obtained values for variable fs .

Parameter
V
T HDV
I
T HDI
(P/Q)carga
(P/Q)P V

fs = 8kHz
381.5V
0.04%
4.88A
0.77%
1008W/429V ar
2900W/ − 700V ar

fs = 1kHz
381.4V
0.8%
4.88A
10.36%
1006W/429V ar
2895W/ − 702V ar

fs = 16kHz
381.5V
0.03%
4.88A
0.21%
1008W/419V ar
2901W/ − 700V ar

6. Conclusion
A photovoltaic panel model capable of simulating electrical transients has been proposed.
The model was validated via simulation of two common scenarios for PV power generation, namely MPPT tracking of a variable load and assessment of grid-connected PV
system power quality impacts as a function of weather conditions and system parameters. The obtained results show that the proposed model reliably reproduces the transient
phenomena associated with MPPT and inverter switchings, providing accurate generated
power and harmonic distortion values. The computational experiments have also shown
that the model can be used in order to obtain time plots of system variables (e.g. power,
current and duty cycle), which is an advantage over steady-state models.
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Resumo. A Internet das Coisas (IoT) tem crescido de forma bem expressiva o
que leva ao aumento de fluxo de dados nas redes de comunicação. Redes definidas por software teve grandes avanços e crescimento, viabilizando a utilização
de recursos que otimizam os processos de comunicação. O conceito de Cidades Inteligentes e Campus inteligentes está diretamente relacionado ao uso de
tecnologia nestes ambientes com objetivo de melhorar a qualidade de vida das
pessoas. Neste contexto, diariamente, desenvolve-se aplicações que contribui
diretamente na qualidade de vida. O objetivo deste artigo é implantar e avaliar
a performance de um protótipo desenvolvido no âmbito de um campus inteligente, para ser aplicado na fila inteligente de um restaurante universitário.
Abstract. The internet of things has grown quite significantly which leads to increased data flow in communication networks. Software-defined networks have
made great strides and growth, enabling the use of resources that optimize communication processes. The concept of Smart Cities and Smart Campuses is directly related to the use of technology in these environments to improve people’s
quality of life. In this context, daily, develops applications that directly contributes to the quality of life. The purpose of this paper is to deploy and evaluate
the performance of a prototype developed within a smart campus, to be applied
to the smart queue of a university restaurant.

1. Introdução
Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) é um tópico que colabora diretamente com
o que chamamos de revolução tecnológica. IoT é um conceito em que objetos do cotidiano desde lâmpadas domésticas, relógios, aparelhos hospitalares até carros, denominados
“coisa”, ganham habilidades de se conectarem a uma rede e desempenharem uma ou
mais funcionalidades que agregam inteligência. Segundo [Atzori et al. 2010] a presença
difusa de uma variedade de objetos inteligentes que, por meio de comunicação usando
tecnologias de redes, são capazes interagir uns com os outros de maneira cooperativa para
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alcançar objetivos comuns. Estudos indicam que até 2020 existirão cerca de 75 bilhões
de dispositivos gerando tráfego de rede [Riggins and Wamba 2015], sendo esse, majoritariamente via protocolos de comunicação sem fio, gerando inúmeros desafios relativos às
implementações eficientes de gateways IoT.
Um gateway IoT tem como função estabelecer a comunicação entre vários dispositivos para formar uma rede e compartilhar recursos e informações, permitindo ainda
a intercomunicação entre os equipamentos com diferentes protocolos de rede conforme
[Zhu et al. 2010]. Um elemento importante no gateway é a tecnologia de comunicação
sem fio. Novos protocolos de comunicação sem fio são lançados no mercado periodicamente, dificultando a integração entre os milhares de hardwares e softwares pré-existentes
no mercado.
Considerando este contexto, diversos tipos de gateways IoT estão surgindo para
atender as demandas das tecnologias emergentes em escopos maiores como cidades e
campus inteligentes, sendo então crucial sua performance em relação ao grande número
de dispositivos gerenciados.
Dentre as tecnologias mais utilizadas para lidar com grande variedade de dispositivos IoT se destacam o uso dos containers, que é um recurso utilizado para que processos rodem de forma isolada em um host com o mesmo sistema operacional. Esta
tecnologia sobressai em questões de performance sobre técnicas de virtualização tradicionais como Máquinas Virtuais baseadas em Hypervisor [Morabito et al. 2015]. Provedores de serviços IoT e entusiastas que fazem uso de containers tem feito avaliações
de performance majoritariamente com ênfase em consumo de hardware e eletricidade
[Morabito et al. 2017].
Gateways IoT de mais alto nı́vel são comuns, como por exemplo
[Eclipse Kura 2019] e [Thingsboard 2019], assim como gateways de rede baseados
em hardware. No entanto, não existem soluções bem consolidadas de gateways
IoT empregando a tecnologia de de rede definda por software. Devido ao fato do
grande uso de redes sem fio no cenário de IoT é de suma importância trabalhos que
também visam considerar performance de rede em suas avaliações, como nos estudos
[Quadros Júnior 2017] e [Krylovskiy 2015].
A comunicação dos dispositivos IoT é um elemento fundamental. Normalmente,
esses dispositivos utilizam uma comunicação baseada em tecnologia de redes sem fio
para ter acesso a Internet. Alguns exemplos de tecnologias para comunicação em redes
sem fio que temos disponı́vel hoje são: WiFi Halow, BLE (Bluetooth), ZigBee, Z-Wave,
NFC (Near Field Communication), LoRa/LoRaWAN, 2G/3G, LTE-M (Long Term Evolution - Machine), NB-LTE-M (NarrowBand-Long Term Evolution-Machine) e NB-IoT
(Narrowband Internet of Things). Cada tecnologia destas tem uma caracterı́stica própria,
considerando inclusive o alcance de transmissão.
Uma solução de campus inteligente pode demandar o uso de mais de uma destas tecnologias, neste contexto, identifica-se a necessidade de gateways que suportam
múltiplas tecnologias para que os dispositivos IoT tenham acesso a internet. Algumas
das tecnologias de comunicação citadas ainda estão em padronização, desenvolvimento
ou até mesmo em projeto.
Um projeto desenvolvido pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e finan-
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ciado pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) desenvolveu uma solução de
comunicação (gateway) totalmente aberto, virtualizado, definido por software, com suporte a tecnologia fog computing e integrado com a computação em núvem, denominado
Softway4IoT [Cardoso et al. 2019]. Outra caracterı́stica deste projeto é a integração de
várias tecnologias de comunicação. Neste contexto torna-se importante o uso de um sistema IoT definido por software, pois permite criar redes virtuais isoladas e implementar
polı́ticas de segurança de rede de maneira rápida e flexı́vel. A criação de redes isoladas
viabiliza o uso de várias tecnologias de comunicação em um gateway definido por software. Algumas vantagens são identificadas como (I) sistema mais leve permitindo maior
escalabilidade, (II) é um sistema aberto, (III) a migração de serviços para a borda da rede
permite uma redução de custos operacionais, (IV) uso de SDN permite adicionar funcionalidades de tráfego, segurança, entre outras a um controlador centralizado, facilitando o
gerenciamento da rede.
A solução é direcionada especialmente aos campus inteligentes que são vistos com
várias caracterı́sticas semelhantes a uma cidade inteligente. Ou seja, é um ambiente com
alta densidade de pessoas tendo problemas relacionadas à mobilidade, estacionamento,
segurança, alimentação, convı́vio social, etc. Por outro lado, comparado a uma cidade,
o campus possui tamanho reduzido, a gestão mais simples e a possibilidade de acesso a
toda a infraestrutura fı́sica de campus o que viabiliza a implantação de soluções de IoT e
experimentos de maneira mais rápida.

Figura 1. Monitoramento da Fila RU - UFG

Um bom exemplo de aplicação IoT é o uso de sensores para mensurar o tamanho
da fila de um restaurante universitário (RU) Figura 1. O sensor coleta os dados da fila,
envia via rede, alimentando uma base de dados, que poderá ser acessada via aplicação,
por alunos ou demais interessados em verificar o status da fila. Por outro lado, serve para
a administração do RU tomar decisões que minimizem o tamanho da fila.
Neste contexto, a proposta deste trabalho é utilizar o gateway IoT desenvolvido
para implantar e avaliar o desempenho da comunicação estabelecida entre o dispositivo
IoT e o gateway considerando a aplicação Fila-RU. Os experimentos são implementados em um ambiente real utilizando várias tecnologias modernas e integração com a
computação em núvem.
Este artigo é organizado da seguinte forma. Após a Introdução, a seção 2 des-
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creve os conceitos sobre as tecnologias utilizadas no desenvolvimento e avaliação deste
trabalho. A Seção 3 dedica-se a implantação e avaliação do protótipo considerando o
cenário de aplicação. Na Seção 4 são apresentados os resultados da avaliação considerando a transmissão, implantação e uso de máquina. As conclusões e trabalhos futuros
deste trabalho são discutidas na Seção 5.

2. Tecnologias Utilizadas na Solução
Esta seção apresenta os principais conceitos utilizados no desenvolvimento e avaliação
deste trabalho.
Uma Rede Definda por Software (Software Defined Networking - SDN) é uma
arquitetura de rede em que o plano de controle e dados são separados, permitindo que
regras de fluxos de encaminhamento sejam previamente programadas via software para
tomadas de ações dinâmicas e eficientes. Com o uso de SDN é possı́vel concentrar a
lógica de controle em controladores SDN ou Sistemas Operacionais de Redes, sendo
tal caracterı́stica um diferencial das demais redes tradicionais [Kreutz et al. 2014] pois
possibilita a criação de ambientes totalmente virtuais desde hardware até recursos de rede,
como no caso implementado pelo Softway4IoT, que estabelece fatias de rede virtuais para
uma determinada quantidade de aplicações também virtualizadas.
A tecnologia Wi-Fi (Wireless Fidelity) é o nome popular para protocolo de
comunicação sem fio definido pelo padrão IEEE 802.11 (grouper.ieee.org/groups/802/11)
amplamente utilizado em aplicações distribuı́das modernas, sendo muitas delas IoT. A
tecnologia Wi-Fi opera em faixas de frequências que não necessitam de licença para
operação, fato este que a deixa mais atrativas. O IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers - desenvolveu diversos padrões e subpadrões para tecnologia de WLAN
- Wireless Local Area Network - entre eles, destacam-se os subpadrões 802.11a, 802.11b,
802.11g, 802.11n e 802.11ac. Esses padrões diferem em relação à frequência de operação,
taxa de transmissão, largura de banda, à modulação utilizada para transmissão dos dados e
recursos de segurança suportados [Figueiredo 2017]. No contexto de IoT seu uso vem se
tornando comum em dispositivos domésticos devido à comodidade da grande variedade
de hardwares que suportam Wi-Fi [Lehr and McKnight 2003].
A Computação em Neblina (Fog Computing) consiste na alocação de poder de processamento intermediário próximo à borda de uma rede. Fog computing é um paradigma
inovador que realiza computação distribuı́da, serviços de rede e armazenamento, além da
comunicação entre data centers na nuvem até os dispositivos ao longo da borda da rede
[Machado et al. 2017]. Nesta arquitetura, a neblina se situa entre a fonte de dados oriundas de dispositivos e a tradicional nuvem a fim de obter maior eficiência no tráfego dos
dados [Bonomi et al. 2012]. As principais caracterı́sticas de fog computing são: heterogenidade, distribuição geográfica, suporte a mobilidade, interação em tempo real, escalabilidade, interoperabilidade entre outras. Para o segmento de IoT, computação em neblina
se mostra promissora graças às possibilidades de redução de latência e implementação de
polı́ticas de segurança intermediárias entre usuários e nuvem.
Uma técnica eficiente de virtualização, chamada de Containers, baseia-se no isolamento de processos em um sistema operacional hospedeiro permitindo a execução de
várias instâncias de sistemas operacionais distintos consumindo fatias de recursos de
hardware e rede do mesmo [Vögler et al. 2015]. Containers são máquinas virtuais cujo
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estado não é persistente, e são instanciados a partir de imagens. As imagens são pequenas, pois utilizam sistema de arquivos em camadas. Por isto, a criação de containers é
muito rápida e o provisionamento de recursos torna-se mais eficiente em comparação
às máquinas virtuais tradicionais [Netto et al. 2016]. Como os containers compartilham do mesmo kernel Linux do Sistema Operacional Hospedeiro pode ser obtido pouco
overhead de performance permitindo eficácia ao executar grandes números de containers
de aplicações IoT.
Virtualização é uma tecnologia que combina ou divide recursos computacionais
em um ou mais ambientes operacionais usando de metodologias especı́ficas para simular ou emular completa ou parcialmente um sistema [Chiueh and Brook 2005]. Além
de baixar o custo da operação de diversos tipos de sistemas modernos, a virtualização
também está em foco nas pesquisas que envolvem segurança em ambientes inteligentes como Campus ou Cidades Inteligentes. Esse conceito foi amplamente utilizado na
construção do protótipo deste trabalho com o intuito de intensificar a segurança, distanciando o acesso aos diversos tipos recursos computacionais fı́sicos.
Uma técnica de fatiamento de recurso de rede vem sendo bastante empregada,
denominado de Network Slicing - Slice. Conforme [Sciancalepore et al. 2017] cada fatia de rede representa uma rede ponta a ponta independente e virtualizada, permitindo
que os provedores de infraestrutura implantem arquiteturas diferentes em paralelo. Esta
técnica permite executar várias redes lógicas independentes em uma infraestrutura fı́sica
compartilhada.
O protocolo de comunicação de mensagens MQTT - Message Queuing Telemetry
Transport - é leve e foi criado pela IBM - International Business Machines - na década
de 90 com foco em sistemas de supervisão e aquisição de dados. O protocolo evoluiu e
encontrou seu espaço nesse amplo mercado de Internet das Coisas [Souza et al. 2018]. O
protocolo MQTT foi concebido para conectar dispositivos, redes, aplicações, serviços
e middlewares. O protocolo foi concebido visando utilizar a infraestrutura e realizar integração com os protocolos TCP e IP. Além disso, o MQTT foi projetado para
aplicações que utilizam pouca banda de rede, com requisitos de hardware extremamente
simples e leve. O sistema de troca de mensagens no protocolo MQTT é baseado no
modelo publish/subscribe, caracterizando uma comunicação assı́ncrona, identificando as
mensagens por meio de tópicos.

3. Implantação e Avaliação do Protótipo
A aplicação IoT utilizada na implantação e avaliação do protótipo e incluı́da no plano
piloto do projeto chamada Fila-RU. Esta aplicação é proposta para ser implantada na entrada do Restaurante Universitário da UFG - Campus Samambaia. A Figura 1 apresenta
o front end da aplicação disponibilizada para os usuários que foi desenvolvida em linguagem HTML-HyperText Markup Language (w3.org), usando JavaScript (jQuery, Ajax)
(javascript.com) e PostgreeSQL (postgresql.org).
A implantação do protótipo e da aplicação consiste num dispositivo IoT com um
sensor ultrassônico que encaminha os valores de presença constantemente à aplicação servidora presente no gateway IoT. Os dados encaminhados são armazenados para consulta,
permitindo aos interessados acessarem a aplicação e consultar o status da fila.
Conforme a Figura 2(a), o protótipo é implementado considerando um gateway
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(b) Raspeberry

(a) Gateway IoT

Figura 2. Equipamentos usados nos experimentos

IoT virtualizado com uma interface sem fio para conexão dos dispositivos IoT. A
comunicação é por meio da tecnologia WiFi 802.11n na frequência 2.4Ghz. Para o gateway tem-se um desktop utilizando Sistema Operacional Debian 9.8 com processador
Intel Core i5 7500 e 16Gb de RAM com um Dongle D-link Wifi convencional como
adaptador de rede WiFi.
A Figura 2(b) apresenta o dispositivo IoT, o qual é utilizado um Raspberry Pi 3
Modelo B de processador Quad Core 1.2GHz com 1GB de Memória RAM. Um sensor ultrassônico plugado via GPIO - General Purpose Input/Output - faz leituras de
distâncias relativas ao sensor quando uma pessoa se aproxima. Os dados são enviados
a uma aplicação utilizando o protocolo MQTT, publicando no canal MQTT da aplicação
que se situa num container da VM de aplicação do gateway.

Figura 3. Arquitetura do projeto Softway4IoT
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A Figura 3 representa a arquitetura disponibilizada para a implantação do
Softway4IoT. O protótipo tem dois tipos de serviços computacionais virtualizados: VM
(máquina virtual) de gerência e outra de aplicação. A VM de aplicação permite que as
aplicações sejam implantadas em containers. A VM de gerência consiste nos serviços
de infraestrutura de rede que estão relacionados a recursos que podem ser utilizados pelo
próprio gateway.
O módulo FCMan permite gerenciar os recursos computacionais virtualizados,
oferecendo a capacidade de instanciar aplicações. O módulo SDN (OVS - Open vSwtch)
é responsável por gerenciar a configuração dos componentes que devem formar a infraestrutura da rede. O módulo é dividido em dois componentes, SMan (Slice Manager) e
NSMan (Network Security Manager), que são responsáveis por possibilitar o isolamento
dos dispositivos IoT presentes na rede para cada aplicação, além de controlar as polı́ticas
de segurança. O componente SMan é responsável pelo fatiamento da rede em slices
(Network Slicing), devendo isolar e agrupar as interfaces de comunicação sem fio e recursos computacionais virtualizados. NSMan (Network Security Manager) é o usado para
implementar polı́ticas de segurança para cada fatia de rede. Este componente permite
que sejam adicionadas ou modificadas regras de encaminhamento permitindo o acesso
adequado de/para cada fatia virtual de recursos conforme a demanda de cada usuário
ou aplicação. O componente WebGM (Web-based Gateway Manager) oferece ao administrador da infraestrutura a interface para gerenciar todas as funções do gateway de
comunicação e da computação em neblina. É através do WebGM que são fornecidas as
informações necessárias para o funcionamento adequado dos demais componentes.
Considerando a arquitetura apresentada na Figura 3 o sensor enviará os dados
a partir do dispositivo IoT, via WiFi, para o gateway. Ao receber os dados, a VM Gerência fica responsável pela criação de slices pelo SMan, implementar as polı́ticas de
segurança, considerando cada canal, pelo NSMan e o módulo FCMan ficará responsável
pela instanciação de containers Docker. Os dados são armazenados em um container com
o Postgreesql [Postgreesql 2019]. A aplicação denominada Fila-RU fica armazenada em
um container na VM - Aplicação comunicando com o banco de dados através de um slice
isolado. Neste caso as duas VMs estão em uma mesma máquina.
Para o levantamento de dados usados na avaliação foi desenvolvido um script em
Python3 [Python 2019b] que faz uso de bibliotecas como scapy [Scapay 2019] usada para
captura de arquivos do tipo .pcap no python, que contém informações sobre o tráfego de
dados. A biblioteca Psutil [Python 2019a] é usada para capturar as informações sobre uso
de CPU e memória. A ferramenta tshark [Wireshark 2019] analisa tráfego de rede a partir
dos arquivos .pcap gerados pelo script. Ao final da execução, gerou relatórios de uso de
recursos e gráficos preliminares utilizando Matplotlib [Matplotlib 2019].
Para fins de gerar o tráfego, foi utilizado a ferramenta tcpreplay
[TCPReplay 2019] que é configurada para reinjetar tráfego na rede, considerando
uma amostra capturada da comunicação estabelecida entre o sensor e o gateway na
rede Wi-Fi. O tráfego capturado foi retransmitidos em loop até o fim dos experimentos,
considerando o intervalo de tempo de 3 horas. O script desenvolvido captura dados a cada
5 minutos de tráfego na rede, criando um arquivo .pcap. A cada hora temos 12 arquivos
.pcap que serão analisados pelo tshark. A análise em questão extrai dados que são usados
para calcular os parâmetros desempenho na comunicação entre o dispositivo IoT e o
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gateway. Os experimentos foram realizados durante 3 (três) horas, tendo resultados
definidos a cada intervalo de 1 (uma) hora e plotado nos gráficos.
No dispositivo IoT (Raspberry Pi), existe uma aplicação Python que publica mensagens no canal MQTT com tamanhos de aproximadamente 90 bytes nos tempos de 0,5s,
1s e 2s. Tal frequência dita a intensidade de leituras no sensor ultrassônico consequentemente gerando mais pacotes de rede, servindo como base de comparação para aplicações
de envio de dados mais intensos.

4. Análise dos Resultados Obtidos
Os resultados obtidos são analisados considerando a perda de pacotes, vazão média, atraso
médio, pacotes em função do tempo, consumo de CPU e RAM, builds de imagem da
aplicação fila e tempo de instanciação de containers.
A análise do tráfego permite uma avaliação do funcionamento da solução desenvolvida. Com os dados do tráfego (vazão, perda de pacotes, atraso médio, pacotes x
tempo) conseguimos avaliar a capacidade do gateway de comunicar com os dispositivos IoT. O consumo de CPU e RAM, builds de imagem da aplicação fila e tempo de
instanciação de containers permite avaliar a capacidade do Softway4IoT de tratar os dados recebidos dos dispositivos IoT.
Após a coleta de dados os cálculos são realizados pelo script desenvolvido. Os
dados são coletados a partir do arquivo .pcap gerado pelo script que usa o tcpreplay.
Durante a transmissão há pacotes que são perdidos, estes pacotes serão retransmitidos. Para analisar a perda de pacotes, os dados são coletados referente a quantidade
de pacotes perdidos ( qtdpctprd ), quantidade de pacotes total ( qtdtotpct ) e quantidade de
arquivos .pcap ( qtdpcap ) - usado para calcular a média aritmética conforme Equação 1. É
calculado a razão entre os pacotes perdidos e pacotes total a cada 5 minutos. Esta razão é
somada considerando o intervalo de 1 hora e calculado a média aritmética, obtendo assim
a média de perda de pacote a cada hora de tráfego.
perdadepacotes =

X X

(

qtdpctprd ÷ qtdtotpct ) ÷ qtdpcap

(1)

Os resultados apresentados na Figura 4 indicam uma conexão estável e com uma
taxa de perda de pacotes aceitável, sendo o maior percentual de perda apresentado nos
experimentos de 1,5%. Entende-se que a perda de pacote reflete em retransmissão, e
neste caso temos um percentual tolerável para a retransmissão.
A análise de vazão média é realizada a partir da quantidade de bits trafegados.
Neste caso somamos a quantidade total de bits ( bits ) e dividimos pelo intervalo de tempo
( tmpseg ), neste caso 5 minutos conforme Equação 2. Na sequência somamos os valores
calculados num intervalo de 1 hora e obtivemos uma média aritmética. A vazão média é
dada em bps (bits/seg). Como esperado, conforme o aumento da intensidade de tráfego, a
vazão também aumenta ao longo de 3 horas. Conforme o aumento da intensidade tivemos
uma variação da vazão média de 34,24 bps chegando até a 166 bps. O padrão de rede
802.11n pode chegar a uma vazão de até 600 Mbps. Observou-se que o sistema manteve
estável gerenciando o fluxo de tráfego.
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Figura 4. Perda de Pacotes / Tempo

vazao =

X X

(

bits ÷ tmpseg ) ÷ qtdpcap

(2)

Figura 5. Vazão média / Tempo

O atraso médio foi levantado a partir do cálculo da diferença entre o tempo de
recebimentos do último pacote em relação ao pacote atual. Estes tempos foram somados
( tmpatrpct ) e divididos pelo tempo total ( tmptotms ) a cada 5 minutos conforme Equação
3. A razão calculada foi somada e então obtido a média do atraso num intervalo de 1
hora. O atraso médio é dado em milissegundos. Os resultados mostram que, aumentando
o fluxo de envio de pacotes diminui o atraso médio, mas este atraso se mantém estável
ao longo do tempo. No perı́odo de três horas o atraso médio se manteve praticamente
constante. Com o sensor enviando dados a cada 2s, temos uma média entre 243,5ms e
241,75ms, uma variação pequena ao longo de 3 horas. Aumentando o envio de dados, ou
seja, a cada 1s temos um atraso médio de aproximadamente 129ms e a cada 0,5s enviando
dados o atraso médio é de aproximadamente 49,5ms.
atrasomedio =

X X

(

tmpatrpct ÷ tmptotms ) ÷ qtdpcap
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Figura 6. Atraso Médio vs Tempo

A Figura 7 apresenta os resultados obtidos para a quantidade média de pacotes
trafegados a cada hora de tráfego ( pcttmp ) conforme Equação 4. Esta coleta se deu num
intervalo de 3 horas. Para frequências de envios maiores como a cada 0,5s causaram um
aumento significativo de envio de pacotes se comparado às demais frequências.
pacotesvstempo =

X

pcttmp

(4)

Figura 7. Média de Pacotes vs Tempo

Os dados referente ao consumo de CPU e memória são levantados pelo script
a partir da biblioteca psutil do Python. Conforme exibido na Figura 8, nos relatórios de
consumo de CPU foi possı́vel observar os picos de processamento no dispositivo IoT num
dado instante do teste devido ao alto número de pacotes a serem processados, especialmente com a frequência de 0,5s. Já os relatórios de uso de Memória RAM apresentados
na Figura 9 se mostraram estáveis.
Para avaliar a tecnologia de computação em neblina implementado no protótipo,
realizou-se experimentos relativos à efetividade de instanciação de containers e
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Figura 8. Consumo de CPU ao longo dos experimentos

Figura 9. Consumo de RAM ao longo dos experimentos

construção de imagens Docker. Foram feitos 10 experimentos sobre a aplicação Fila-RU
utilizando-se da API REST [Fielding 2000] do módulo FCMan, obtendo assim aproximadamente o mesmo tempo de execução em segundos que o acesso via interface web do
gateway. O build das imagens Docker variou entre 6s e 7,2s
Sobre os mesmos experimentos foram extraı́dos os seguintes dados acerca da
variação de tempo dos experimentos: Tempo médio em segundos, Desvio Padrão em
segundos e Variância em segundos. Os tempos de criação de instâncias de containers
Docker em segundos exibidos na Figura 10 foram satisfatórios, não sendo significativamente prejudicados em virtude da máquina virtual e alto isolamento de recursos. Seu
Tempo médio foi de 1.78s, desvio padrão de 0.10s e variância de 0.01s.
Para a construção de imagens Docker [Docker.com 2019] foram tomadas as
precauções devidas para o não armazenamento em cache dos dados e a não reaquisição
de dependências, portanto os dados coletados foram obtidos a partir de um build limpo
e nenhum download foi realizado durante os experimentos. Conforme a Figura 11 os
valores se mostraram dentro do esperado considerando o fato da aplicação escolhida ser
relativamente simples. Seu tempo médio foi de 6.57s, desvio padrão de 0.29s e variância
de 0.08s.
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Figura 10. Instanciação de Containers da aplicação Fila

Figura 11. Builds de Imagem da aplicação Fila

5. Conclusão
Neste trabalho foi apresentado uma implantação e avaliação de performance de um
protótipo utilizado para fins de controlar a fila de um restaurante universitário. O projeto contou com a implantação de um gateway totalmente aberto, virtualizado, definido
por software, com suporte a tecnologia fog computing e integrado com a computação em
núvem, responsável por estabelecer a comunicação com o dispositivo IoT contendo um
sensor ultrassônico da fila do restaurante. Os dados provenientes desta comunicação são
usados para alimentar uma aplicação chamada Fila-RU que tem o propósito de apresentar
o status da fila aos interessados.
Os resultados da avaliação da vazão média, perda de pacotes, quantidade de pacotes trafegados, atraso médio, consumo de CPU e memória, mensurados no protótipo,
foram satisfatórias. Relativo a instanciação de containers tanto o tempo da instanciação
quanto do build foram satisfatórios e comprovam que o uso da máquina virtual e isolamento de recursos não ofereceram prejuı́zos significativos ao processo.
Para trabalhos futuros, pretende-se avaliar o desempenho da solução com uso de
outras tecnologias de comunicação sem fio voltados para IoT, como por exemplo LoRa.
Pretende-se ainda, colocar o piloto em operação no restaurante universitário a fim de
avaliar a robustez e escalabilidade do protótipo.
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Abstract. Technological advances have led to the emergence of wearable devices that
allow people to monitor their own health status. There has also been a growth in
people’s interest in controlling their own health, including tracking and analysis of
personal health data. In this way, a patient can not only track this data, but effectively
decide who may or may not have access to it. One of the pillars for this to be possible
is privacy. This work focuses on data privacy to provide a greater degree of trust for
digital health systems. The purpose of this paper is to develop a blockchain-based
architectural solution for granting access permission to patient health data collected
by a Remote Patient Monitoring System (SMRP), ensuring the privacy of this data.
Resumo. Com os avanços tecnológicos tem ocorrido o surgimento de dispositivos
vestı́veis que permitem às pessoas o monitoramento do seu próprio estado de saúde.
Tem havido ainda um crescimento no interesse das pessoas pelo controle da própria
saúde, incluindo o rastreamento e a análise dos dados pessoais de saúde. Desse
modo, um paciente pode não só acompanhar esses dados, mas efetivamente decidir
quem pode, ou não, ter acesso a eles. Um dos pilares para que isso seja possı́vel é
a privacidade. Esse trabalho tem como foco a privacidade dos dados, no sentido de
proporcionar um maior grau de confiança aos sistemas de saúde digital. A proposta
deste trabalho é desenvolver uma solução arquitetural baseada em blockchain para
concessão de permissão de acesso aos dados de saúde do paciente coletados por um
Sistema de Monitoramento Remoto de Pacientes (SMRP), garantindo a privacidade
desses dados.

1. Introdução
O uso de dispositivos vestı́veis e sensores permite o acompanhamento do estado de saúde por
meio de aplicativos que se comunicam com esses dispositivos [Fantoni 2016]. Nesse contexto,
tem crescido o interesse das pessoas pelo controle, rastreamento, análise e compartilhamento
de seus dados pessoais de saúde [Rettberg 2014, Ribeiro et al. 2017].
Para garantir a privacidade é essencial, no entanto, que o poder de
decisão de quem acessa ou não os dados fique a cargo do próprio paciente [Fernández-Alemán et al. 2013, Reis et al. 2008, Røstad 2008, van der Linden et al. 2009,
Daglish and Archer 2009, Lovis et al. 2007, Testa et al. 2011]. Além disso, é necessário que
esse paciente tenha a garantia de que somente pessoas autorizadas por ele poderão obter acesso.
A questão, portanto, é: como conceder acesso a esses dados sem comprometer a privacidade?
Uma tecnologia em potencial para realizar isso é a blockchain. Embora blockchain tenha
surgido no contexto da realização de transações financeiras na Internet sem a necessidade de um
terceiro de confiança, como, por exemplo, um banco, tem sido bastante investigado o seu uso
para a área de saúde [Hoy 2017, Esposito et al. 2018].
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Este é um trabalho que faz parte de um Projeto de Pesquisa “Aplicação de Técnicas
de Computação Ubı́qua, Arquitetura de Software e Inteligência Computacional no Contexto
do Monitoramento de Pacientes Domiciliares” do Instituto de Informática - UFG, no qual já
foram desenvolvidos diversos trabalhos, proporcionando assim um contexto para o qual este
artigo está dando continuidade. O grupo tem trabalhado na área de Sistemas de Monitoramento Remoto de Pacientes (SMRP) que envolvem a coleta de dados de saúde por meio de
sensores [Battisti and Carvalho 2016], um plano de cuidados ubı́quo [Germano et al. 2016] que
emite notificações para esse paciente conforme as prescrições e orientações, e uma rede social [Ribeiro et al. 2017] para gerenciar os relacionamentos entre as entidades desse SMRP. A
rede social dissemina as notificações sobre o estado de saúde desse paciente para as pessoas
com as quais esse paciente possui um relacionamento.
O objetivo desse artigo é apresentar uma solução arquitetural para a concessão de permissão de acesso a dados pessoais de saúde coletados por um SMRP, com base na tecnologia
blockchain. Um paciente, no contexto desse trabalho, pode ser uma pessoa com alguma doença
crônica ou que apenas tenha interesse em monitorar sua saúde de forma contı́nua.
O artigo está organizado em mais 3 seções. A Seção 2 traz a fundamentação teórica.
A Seção 3 apresenta a proposta de solução arquitetural e uma prova de conceito desenvolvida
utilizando contratos inteligentes em uma rede blockchain. A Seção 4 apresenta as considerações
finais.

2. Fundamentação Teórica
Essa seção apresenta os conceitos de SMRP, de Redes Sociais, Princı́pios de Segurança da
Informação, Tecnologia Blockchain em conjunto com Contratos Inteligentes. A união de todos esses conceitos forma a base para a abordagem de concessão de permissão proposta neste
trabalho.
2.1. SMRP e Redes Sociais
Um SMRP é uma especialização de um sistema sensı́vel ao contexto[Ribeiro et al. 2016],
ou seja, um sistema capaz de prover serviços e informações baseados no contexto. De
acordo com Dey e Abowd, contexto se refere a ”qualquer informação que pode ser usada
para caracterizar a situação de uma entidade. Uma entidade é uma pessoa, um local ou
um objeto relevante para a interação entre o usuário e a aplicação, incluindo os próprios
usuários e aplicações” [Abowd et al. 1999]. Um SMRP é aquele que utiliza dispositivos (sejam vestı́veis, sensores, ou algo do tipo) para coletar dados remotamente, enviá-los para uma
central de diagnósticos, onde após processados geram resultados (e.g., detecção de arritmia
cardı́aca[Doering et al. 2012], indicação de anomalias no ı́ndice glicêmico[Zhu 2011], detecção
de queda[Karantonis et al. 2006]) .
Um modo de aperfeiçoar os sistemas de monitoramento remoto de pacientes é o envolvimento das pessoas em torno do indivı́duo que necessita de cuidados. Essas pessoas, sejam
elas cuidadores formais (profissionais de saúde) ou cuidadores informais (familiares e amigos), formam uma rede de cuidadores [Khorakhun and Bhatti 2015] ou comunidade de interesse [Ayubi and Parmanto 2012]. Espera-se que essa comunidade auxilie o paciente no que
diz respeito ao seu tratamento como uma rede de amparo àquela pessoa. Além disso, estas
comunidades possuem o potencial de conscientizar-se sobre condições de saúde.
Uma forma de permitir a manutenção dessa rede de cuidadores é a integração de
serviços de redes sociais a sistemas de monitoramento remoto de pacientes [Ribeiro et al. 2016,
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Ribeiro et al. 2017]. Os relacionamentos definidos no serviço de rede social podem ser usados
para direcionar a rede de cuidadores e as notificações referentes ao estado de saúde de um
paciente.
A abordagem proposta por [Ribeiro et al. 2017] é que os dados sejam compartilhados
por meio de notificações em uma rede social especı́fica de saúde, onde os relacionamentos entre
os usuários dessa rede social são interpretados como informações contextuais. O relacionamento na rede social é, portanto, utilizado como uma forma de descrever uma interação entre
os usuários.
O relacionamento entre um profissional de saúde e um paciente significa que o profissional possui interesse em receber dados daquele paciente, e, ao mesmo tempo, significa que o
paciente concede àquele profissional de saúde o acesso aos seus dados. Essa solução, porém,
tem o seu foco na proveniência de dados sem levar em consideração aspectos de segurança da
informação, em especial a privacidade.
Privacidade é a propriedade das informações pertencerem a uma pessoa [ISO 2009].
Uma das formas de garantir a privacidade é permitindo ao dono da informação decidir como,
quando e por quem seus dados serão manipulados.Além disso, deve ser fornecida ao dono
detalhes sobre quais informações estão sendo coletadas e como esses dados estão sendo tratados
e armazenados. Uma informação pode ser privada e não confidencial, mas quem decide a
confidencialidade dessa informação é a pessoa a qual ela pertence.
2.2. Tecnologia Blockchain
Blockchain em português significa cadeia de blocos. O termo surgiu em 2008 quando um
artigo foi transmitido para uma lista de e-mails divulgando uma criptomoeda denominada
Bitcoin[Nakamoto 2008]. O blockchain do Bitcoin é um livro contábil (ledger) distribuı́do
público do qual toda a rede Bitcoin depende. Este livro contábil é onde são registradas as
transações, de forma ”timestampada”, o que significa que são registradas na ordem em que
ocorreram, formando um histórico de todas as transações que resultaram no estado atual
da rede blockchain. Outra caracterı́stica de blockchain é que cada nó da rede possui uma
cópia desse livro contábil distribuı́do, eliminando assim a possibilidade de um único ponto
de falha[Nakamoto 2008, Greve et al. 2018].
A Figura 1 apresenta em um alto nı́vel de abstração o funcionamento de um blockchain, desde a solicitação de uma transação até o seu término. No passo 1 alguém solicita
uma transação; no passo 2, a transação é representada como um bloco; no passo 3, esse bloco
é disseminado por todos os nós da rede; no passo 4, os nós que compõem a rede aprovam a
transação; no passo 5, o novo bloco é adicionado na cadeia de blocos de forma permanente e
imutável; e no passo 6, a transação está completa. Em um blockchain como o do Bitcoin, o fluxo
de uma transação é um pouco diferente do apresentado pois requer mais passos, sendo portanto
mais complexo. Nele, um bloco é um conjunto de transações criado através do processo de
mineração executado por nós denominados mineradores que competem entre si através de um
mecanismo de consenso para determinar quais nós terão suas transações publicadas no blockchain. Após a criação de um novo bloco, ele é disseminado para todos os nós da rede, os quais
devem executar a verificação do bloco para validá-lo. Caso mais da metade da rede aprove o
bloco como válido, o bloco é validado e adicionado à cadeia de blocos já existente[Allen ].
O blockchain utiliza uma estrutura de dados similar a de uma lista encadeada para a
construção da cadeia de blocos, com cada bloco contendo um hash do bloco anterior em seu
cabeçalho, como apresentado na Figura 2, formando assim uma cadeia de blocos imutável que
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Figura 1. Funcionamento de um blockchain em alto nı́vel de abstração [Allen ]

Figura 2. Blockchain - Adaptada de [Nakamoto 2008]

tem inı́cio no bloco gênesis (o primeiro bloco da cadeia) até o mais recentemente adicionado.
Sempre que um novo bloco de transações é criado torna-se necessário atualizar todos os outros nós da rede com aquele novo bloco de transações. Esse processo é realizado através de
um algoritmo de consenso que, no caso do Bitcoin é o algoritmo de prova de trabalho (PoW)
[Nakamoto 2008, Greve et al. 2018].
O algoritmo PoW (Proof of Work), inicialmente proposto por Adam Back
[Back et al. 2002], tem como ideia principal desmotivar ataques cibernéticos. Para atingir este
objetivo, o usuário deve provar por meio de uma prova de trabalho que gastou um certo tempo
para encontrar uma resposta que satisfaça a um requisito. A tarefa de encontrar a resposta é
baseada em dois princı́pios: a prova de trabalho tem que ser difı́cil e trabalhosa, mas não impossı́vel; e a verificação da prova de trabalho dessa prova deve ser rápida e fácil de ser realizada.
Os nós responsáveis por realizar essa prova de trabalho, com o intuito de validar aquele conjunto de transações e provar que foi o primeiro a resolver esse problema computacionalmente
difı́cil, são denominados mineradores (miners), os quais competem para realizar o trabalho de
mineração de um novo bloco [Back et al. 2002].
O minerador que conseguir realizar o trabalho de mineração mais rápido ganha um
prêmio, em geral, uma certa quantidade de criptomoeda como incentivo para continuar mine-
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rando. O minerador é responsável também por informar aos outros nós que foi criado um novo
bloco com determinado conjunto de transações válidas e adicionar o bloco à cadeia. O consenso ocorre nesse momento através da escolha da cadeia mais longa como sendo a verdadeira
[Back et al. 2002].
Em um nı́vel de abstração mais alto, a tecnologia blockchain utiliza mecanismos conhecidos da ciência da computação como listas encadeadas e redes distribuı́das; reúne primitivas
criptográficas como hashing, assinaturas digitais, chaves públicas/privadas; e combina conceitos financeiros tais como ledgers.
2.2.1. Contratos Inteligentes
A tecnologia blockchain também utiliza o conceito de contratos inteligentes, que são implementados na forma de scripts escritos em uma determinada linguagem de programação e armazenados na rede blockchain. As regras descritas no contrato inteligente funcionam de forma similar a
uma lei, pois uma rede blockchain é praticamente imutável e os contratos armazenados nela herdam essa caracterı́stica. Em outras palavras, o que for acordado em um contrato é exatamente
o que será executado pela rede [Nakamoto 2008, Greve et al. 2018, Yaga et al. 2018].
Em [Yaga et al. 2018] um contrato inteligente é definido como uma coleção de código
e de dados que é implantado em uma rede blockchain, por exemplo, Ethereum1 , Hyperledger
Fabric2 , dentre outros. A cada transação enviada para o blockchain, dados podem ser enviados
para os métodos públicos oferecidos pelo contrato inteligente. O contrato executa o método
apropriado com os dados do usuário fornecidos para executar um serviço. O código, sendo
implantado no blockchain, é imutável e, portanto, utilizado como um terceiro de confiança para
transações, como por exemplo, uma transação financeira. Um contrato inteligente pode executar
cálculos, armazenar informações e enviar automaticamente fundos para outras contas. Isso não
significa necessariamente ter que executar uma função financeira. Os contratos inteligentes
podem ser usados como uma forma de personalizar o funcionamento da rede blockchain. Esse
artigo utiliza contratos inteligentes para identificar usuários, rastrear dados e conceder acesso.
2.3. Blockchains disponı́veis para implementação de contratos inteligentes
Uma rede blockchain pode ser categorizada com base em seu modelo de permissão, que determina quem pode mantê-la (por exemplo, publicar blocos). Há duas categorias: sem permissão
e com permissão. Uma rede blockchain sem permissão ou pública é aquela onde qualquer
pessoa pode publicar um novo bloco (por exemplo, Bitcoin, Ethereum). A rede blockchain
com permissão ou privada é onde apenas usuários especı́ficos podem publicar blocos (como a
Hyperledger Fabric). Em termos simples, uma rede blockchain com permissão é como uma
intranet corporativa controlada, enquanto uma rede blockchain sem permissão é como a Internet pública, onde qualquer pessoa pode participar. Redes de blockchain com permissões são
frequentemente implantadas para um grupo de organizações e indivı́duos, tipicamente referido
como um consórcio.
Ethereum foi a primeira plataforma blockchain para desenvolvimento de contratos inteligentes. Nela os contratos são escritos na linguagem de programação Solidity e implantados
em um blockchain sem permissão. Ela usa como algoritmo de consenso a PoW em suas pri1
2

https://www.ethereum.org
https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-1.4/
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meiras versões, e tanto os contratos inteligentes como os dados armazenados são, por padrão,
públicos, e, portanto, sem privacidade alguma [Wood 2014].
Hyperledger Fabric é também uma plataforma blockchain que permite o desenvolvimento de contratos inteligentes, que podem ser escritos nas linguagens de programação Go,
Java ou Node JS, e são implantados em um blockchain com permissão modular. Um blockchain modular tem suas caracterı́sticas representadas em módulos como, por exemplo, os mecanismos de consenso que no caso do Hyperledger Fabric podem ser acoplados a ele. Tanto os
contratos como os dados armazenados são também públicos aos participantes da rede, porém
causam um impacto menor quanto à privacidade por se tratar de um blockchain com permissão [Androulaki et al. 2018].
Uma plataforma blockchain que traz a solução para essa falta de privacidade nos contratos inteligentes é a Enigma3 . A rede blockchain da Enigma permite realizar computação
em dados criptografados sem a necessidade de descriptografar, tornando possı́vel a criação
de contratos secretos que com base nessa propriedade não violam a privacidade dos dados
que armazenam. Esses contratos secretos são desenvolvidos na linguagem de programação
RUST [Zyskind et al. 2015].
2.4. Trabalhos Relacionados
Essa Seção apresenta alguns trabalhos relacionados os quais também utilizam a tecnologia
blockchain para um contexto parecido com o nosso.
Os autores do trabalho [Azaria et al. 2016] tem como objetivo apresentar um protótipo
denominado MedRec que busca oferecer aos pacientes um registro abrangente, imutável e de
fácil acesso a suas informações médicas em ”provedores”de tratamento (provedores são terceiros que armazenam informações médicas de diversos pacientes, por exemplo um Hospital). O
MedRec gerencia a autenticação, a confidencialidade, a responsabilidade e o compartilhamento
de dados. A implementação proposta por eles aborda três problemas relacionados a Registros
Médicos Eletrônicos sendo eles a fragmentação dos dados, a falta de interoperabilidade e a falta
de gerência do paciente sobre seus dados. Para isso eles reuniram referências a dados médicos
diferentes e codificaram em um blockchain, de modo que estas referências fossem organizadas
para formar um histórico para a história médica.
No blockchain do [Azaria et al. 2016] o conteúdo do bloco representa permissões de
propriedade, visualização de dados compartilhados por membros de uma rede privada, referência para os dados em um banco de dados externo e um hash dos dados visando garantir
a integridade dos mesmos . Ele foi implementado utilizando uma instância do blockchain da
Ethereum, portanto, é um blockchain sem permissão onde todas as transações são públicas e
todos que pertencem àquela rede podem participar. No blockchain do MedRec os contratos
inteligentes são utilizados para monitorar mudanças de estado dos dados, como mudanças nos
direitos de audiência ou nascimento de um novo registro. Além disso, os contratos inteligentes
também são utilizados para estabelecer relacionamentos entre pacientes e os provedores que
associam os registros médicos eletrônicos com bancos de dados externos.
Nesse artigo o intuito é armazenar um hash dos dados na cadeia de blocos; partindo do
pressuposto que os dados são do paciente, sendo, portanto dados privados e cabe a ele decidir
quanto ao seu grau de confidencialidade e a quem conceder acesso. Vamos utilizar os contratos
também para monitorar o estado dos dados, o que o [Azaria et al. 2016] chama de direitos de
3

https://enigma.co
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audiência, onde permissões concedidas pelo paciente cria uma transação para atualizar o estado
atualizando o hash dos dados para manter a integridade. Nossa proposta utiliza uma forma
similar. Os dados que ele trata são também dados de saúde, mas estão mais voltados para dados
produzidos em um ambiente hospitalar como prontuários eletrônicos e exames. Os dados que
estão sendo trabalhos nesse artigo são de um ambiente domiciliar coletados por um SMRP.
Em [Xia et al. 2017], os autores projetam uma solução para o compartilhamento de
dados entre provedores de serviços em nuvem, oferecendo controle de acesso a dados, procedência e auditoria. Eles consideram que não existe confiança entre os nós que participam do
blockchain. A arquitetura da rede blockchain deles foi projetada como uma cadeia de blocos
multi-chain que além da cadeia normal também possui blocos laterais que fazem parte de cada
elemento individual da cadeia principal e utiliza triggers para intermediar a comunicação no
sistema com bancos de dados externos onde ficam os dados. Os blocos desse blockchain armazenam diferentes instâncias de solicitações de acesso aos dados feitas por um determinado
solicitante, onde na cadeia principal estão os solicitantes e na lateral as solicitações de cada.
Já os contratos inteligentes foram utilizados com o intuito de garantir a obtenção de dados, a
auditoria desses dados de forma confiável, além de serem responsáveis por monitorar de perto
todas as ações realizadas nos dados, relatar todas as ações realizadas por um solicitante em dados de um proprietário e caso haja alguma violação de permissão o acesso aos dados também é
revogado por um contrato inteligente.
Algo comum entre a solução que está sendo proposta nesse artigo e as apresentadas no
MedRec e no MedShare é a aplicação de contratos inteligentes para monitorar os dados e todas
as ações que alteram seu estado. Além disso, há um interesse em controlar quem pode ter acesso
aos dados de saúde. Mas o diferencial da solução deste trabalho é em se tratar de um ambiente
domiciliar e o paciente ter o poder de conceder, ou não, acesso aos seus dados diretamente para
outra pessoa usando relacionamentos em uma rede social como forma de conceder permissão
de acesso a seus dados.

3. Proposta de Solução Arquitetural

Figura 3. Solução Arquitetural de Concessão de Permissão de Acesso baseada em
Blockchain.
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Essa seção apresenta a proposta deste trabalho que consiste em desenvolver uma solução
arquitetural que utilize a tecnologia blockchain em conjunto com os contratos inteligentes para
garantir a privacidade dos dados de saúde de um paciente coletados por um SMRP. Nesse contexto, os pacientes manifestam o desejo de conceder acesso aos seus dados, e os demais manifestam o interesse de receber os dados desse paciente, por meio de relacionamentos em uma
rede social especı́fica. Isso possibilita aos pacientes ter um maior controle dos seus dados de
saúde, dando a eles a escolha de a quem conceder acesso a esses dados.
A Figura 3 apresenta a proposta de solução arquitetural de concessão de permissão a
dados de saúde baseada em blockchain. Os módulos de Gerência de Usuários e de Gerência de
Relacionamentos possuem em sua estruturação contratos inteligentes construı́dos com o objetivo de preservar a privacidade do paciente que está sendo monitorado, e conceder permissão
de acesso a seus dados de saúde a quem ele desejar com a confiança de que apenas quem ele
autorizar terá o acesso.
O componente Contratos Inteligentes - Blockchain está abstraindo todo o conjunto de
contratos necessários para realizar as funções de armazenamento dos dados, relacionamento
entre as entidades, perfis de usuários, nı́veis de acesso de cada perfil, restrições determinadas
pelo próprio paciente sobre os seus dados, entre outros. Um contrato determina um paciente e
os seus respectivos dados monitorados. As atualizações são feitas por meio de chamadas aos
métodos set definidos no contrato inteligente, os quais criam uma transação para armazenar
as informações vindas dos sensores e do analisador de dados, atualizando o estado atual do
blockchain. Por se tratar de um blockchain, as informações anteriores não são apagadas, sendo
possı́vel, portanto, manter um histórico completo dos dados nele armazenados.
3.1. Concessão de permissão de acesso através de Contratos Inteligentes
Para realizar a concessão de permissão de acesso é necessário responder às seguintes questões:
Quem é o dono dos dados? Quais são esses dados? Para quem o acesso será concedido? Quais
são as restrições para esse acesso? Essas questões são respondidas nessa solução por meio de
três tipos de contratos inteligentes: o contrato de identificação, o contrato de rastreamento dos
dados e o contrato de concessão de permissão de acesso aos dados.
O contrato de identificação de usuário identifica o paciente, familiar, profissional de
saúde ou responsável legal. A polı́tica de controle de acesso é implementada com base nesses
papéis que os usuários podem assumir no sistema. Para cada papel um conjunto de informações
é requisitado para criar e validar a identidade do usuário no sistema. Esse contrato é invocado
pela rede social para realizar o cadastro de novos usuários no blockchain, por meio de uma
chamada ao método do contrato de identificação responsável por criar novas identidades na
rede.
Usuários com o papel de paciente devem fornecer informações pessoais, como, por
exemplo, nome, RG, CPF. Aqueles usuários com o papel de familiar fazem seu cadastro de
dados pessoais e informações sobre a qual paciente está vinculado, comprovando esse vı́nculo
com o anexo de um documento comprobatório no sistema. Essa relação de vı́nculo não permite a esse familiar o acesso aos dados de um paciente. Para efetivar esse acesso, é necessário
que haja um contrato de concessão permissão de acesso aos dados entre o paciente e o familiar. O usuário com o papel de profissional de saúde, além de realizar o cadastro dos seus
dados pessoais, também deve inserir seus dados de registros profissionais, como, por exemplo,
a identificação junto ao respectivo conselho profissional. Por fim, outro papel possı́vel para
usuários é o de responsável legal, para os casos em que o paciente seja incapaz.
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O contrato de rastreamento dos dados está vinculado a um usuário com o papel de
paciente. Esse contrato mantém uma referência ao banco de dados do SMRP em conjunto
com o seu hash. Além disso, todas as operações de leitura e escrita relacionadas aos dados do
paciente são chamadas pelos métodos deste contrato deixando assim um histórico completo e
auditável sobre a manipulação desses dados, para só então transmitir essas requisições ao banco
para serem executadas. Antes que as chamadas aos métodos desse contrato sejam processadas,
consultas são realizadas para verificar se há um contrato de concessão de permissão entre o
paciente dono dos dados e o interessado. O contrato de rastreamento dos dados é invocado pela
rede social durante o cadastro de um usuário com o papel paciente para armazenar os dados
relacionados a ele, mas também é invocado sempre que um usuário desejar o acesso aos dados
de um paciente ou quando for necessária a atualização dos dados vindos do SMRP (e.g., dados
de saúde coletados por sensores).
O contrato de concessão de permissão de acesso aos dados está vinculado a um paciente
e a um contrato de rastreamento dos dados. Nele, o paciente registra para qual usuário ele está
concedendo permissões de acesso a seus dados, especificando as restrições que desejar, tanto
em relação ao nı́vel de permissão de acesso quanto a quais dados especı́ficos. A rede social
invoca esse contrato sempre que um novo relacionamento é criado entre os usuários, e realiza
consultas para verificar se existe um contrato concedendo permissão antes de fornecer o acesso
aos dados de um outro usuário.
A rede social deixa transparente para os seus usuários a utilização da tecnologia blockchain e a invocação dos contratos para o seu funcionamento. Os contratos são utilizados no
sentido de garantir que as polı́ticas de acesso e de funcionamento da rede sejam executadas da
mesma forma que foram programadas. Contratos inteligentes e a tecnologia blockchain ficam
no back-end da rede social auxiliando no seu funcionamento, no sentido de garantir a privacidade dos dados.
3.2. Prova de Conceito
A prova de conceito desse trabalho está sendo realizada por meio da implementação de contratos
inteligentes implantados na plataforma Hyperledger. A implementação armazena um hash e a
referência dos dados produzidos por um SMRP.
A Figura 4 apresenta o diagrama de atividades da UML de identificação de um paciente
na rede social. É realizada uma verificação para identificar se aquele paciente já está cadastrado,
e, na sequência, se o paciente não é incapaz e então, é invocado o Contrato de Identificação de
Usuário para criar a nova identidade na rede. A rede social solicita os dados de acesso ao SMRP
para o paciente, que os cadastra, para, por fim, a Rede Social invocar o contrato de Rastreamento
dos dados para cadastrar essas informações.
A Figura 5 apresenta o diagrama de atividades da UML de concessão de permissão de
acesso aos dados: paciente tem que selecionar para quem ele deseja conceder permissão de
acesso, fazendo com que esse usuário participe da rede de interessados no paciente; paciente
especifica as restrições para concessão desse acesso; interessado recebe uma notificação para
ele aceitar ou não estabelecer esse relacionamento na rede social; rede social invoca o contrato
de concessão de permissão para criar essa nova permissão de acesso na rede blockchain.
A Figura 6 apresenta o diagrama de atividades da UML de acesso aos dados de um
paciente: o usuário solicita acesso e a rede social realiza uma chamada ao contrato de Rastreamento dos Dados para obter acesso; o contrato realiza uma consulta para verificar se existe
alguma instância do contrato de Concessão de permissão concedendo acesso para esse usuário;

299

VII Escola Regional de Informática de Goiás, Goiânia - GO, 22 e 23 de Novembro de 2019.

Figura 4. Diagrama de Atividades da UML - Identifica Paciente

Figura 5. Diagrama de Atividades - Concede Permissão

caso exista, fornece os dados e registra o acesso no blockchain para manter um histórico de
manipulação dos dados de um paciente.
Estes contratos estão sendo desenvolvidos para a plataforma Hyperledger Fabric sendo
escritos na linguagem de programação Go, e para a plataforma Enigma usando a linguagem de
programação Rust. Essas plataformas foram escolhidas por serem da categoria com permissão e
permitirem o desenvolvimento de contratos em linguagens de programação de propósito geral.
A plataforma Hyperledger Fabric, por não garantir a privacidade dos seus contratos inteligentes e dados armazenados neles, necessita de um maior cuidado com a implementação, pois
dados confidenciais necessitam ser criptografados antes de serem armazenados nesses contratos
para evitar que pessoas sem autorização tenham acesso. A plataforma Enigma, por possuir contratos secretos, por padrão já garante a confidencialidade de seus contratos e dos dados contidos
neles.

4. Considerações Finais
Esse artigo apresenta uma solução arquitetural de concessão de permissão de acesso a dados
de saúde baseada em blockchain, onde os relacionamentos entre os usuários de uma rede social
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Figura 6. Diagrama de Atividades - Acessa Dados Paciente

especı́fica de saúde são mapeados em contratos inteligentes com o intuito de conceder permissão
de acesso aos dados de saúde de um paciente, garantindo a privacidade desses dados, os quais
são coletados através de um SMRP que utiliza essa rede social para disseminar os resultados
obtidos por ele.
A solução arquitetural proposta precisa ser avaliada por meio de uma análise de desempenho, visando medir o quanto a aplicação da tecnologia blockchain e dos contratos inteligentes
pode impactar no desempenho do SMRP. Além disso, é necessária uma avaliação relacionada
ao seu grau de privacidade que essa arquitetura efetivamente garante.
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Abstract. Poultry activity is one of the main sources of income for residents of the
southern tip of Piauí. However, the method in which it is used for the
production of birds, in most cases does not have satisfactory results, hindering
and delaying the commercialization of the same. The purpose of this work is to
build a prototype of an automated brooder using low cost materials,
promoting a cost-effective solution for small producers and with the least
possible human interaction. Finally, the equipment meets the objective of
maintaining a stable temperature, costing about R $ 250,00, which means a
saving of about 320% in the purchase of the equipment, thus fulfilling the
initial objectives.
Resumo. A atividade avícola é uma das principais fontes de renda para moradores
do extremo sul do Piauí. Entretanto, o método no qual utiliza-se para a
produção de aves, na maioria das vezes não possui resultados satisfatórios,
dificultando e retardando a comercialização das mesmas. A proposta deste
trabalho se baseia em construir um protótipo de uma chocadeira
automatizada utilizando-se de materiais de baixo custo, promovendo uma
solução rentável para pequenos produtores e com o mínimo possível de
interação humana. Por fim, o equipamento atende o objetivo de manter
temperatura estável, custando cerca de R$ 300,00, o que significa uma
economia de cerca de 266% na compra do equipamento, cumprindo assim, os
objetivos iniciais.

1. Introdução
A produção avícola do Brasil se tornou uma das atividades mais importantes no meio
social e econômico. Nas últimas décadas, o Brasil tornou-se um dos principais
exportadores mundiais de carne de frango. Atingindo uma média de 23,57% de
crescimento anualmente [Franco 2017], contribuindo positivamente para o progresso
econômico brasileiro. Além disso, a produção avícola possui uma grande influência na
vida de milhares de brasileiros, sendo esta a atividade que mais produz renda no país,
reunindo cerca de 3,5 milhões de trabalhadores no setor, afirma a ABPA (2019), sendo
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uma peça fundamental para o desenvolvimento econômico nacional e mundial, como
também é essencial para os agricultores familiares que dependem unicamente desta
atividade.
Para que a produção avícola brasileira se tornasse uma referência mundial houve
muito esforço e investimentos em tecnologias de automação nos meios de produção, a
fim de tornar o processo ágil e dar mais qualidade aos produtos [Zen 2014]. Mas, ao
contrário de muitas empresas, os produtores rurais autônomos permanecem produzindo
através do método tradicional conhecido também como Avicultura Nativa, onde as aves
são criadas livremente, e sua reprodução ocorre de forma natural, onde não há
preocupação com técnicas de produção, comprometendo sua produção, resultando em
baixos índices de fertilidade, natalidade e produtividade [Sagrilo, et al., 2003].
Atualmente existem várias tecnologias que auxiliam nesta atividade, uma delas é
a chocadeira automática. Nela é possível guardar os ovos, e configurar, para que todo o
processo de chocagem seja feito de maneira automatizada. Para possuir uma chocadeira
automática é preciso um investimento alto, o que não é viável para a maioria dos
avicultores autônomos. Para tanto, esse trabalho visa desenvolver uma chocadeira de
baixo custo para atender a estas necessidades dos produtores autônomos, com o mínimo
possível de interferência humana e oferecer a eles um monitoramento detalhado sobre o
período de incubação dos ovos.

2. Justificativa
A atividade avícola é uma das principais fontes de renda para moradores do extremo sul
do Piauí. Além da comercialização, os avicultores também produzem aves com o intuito
de consumir. Entretanto, o método que eles utilizam para a produção de aves, na
maioria das vezes não possui resultados satisfatórios, dificultando e retardando a
comercialização das mesmas. Embora a chocadeira industrial seja uma ótima solução, o
custo para obtê-la é muito alto, tornando-se inviável para produtores pequenos desta
região.
Sabendo-se disso, a proposta deste trabalho se baseia em construir um protótipo
de uma chocadeira automatizada utilizando-se de materiais de baixo custo, com a
finalidade de promover uma solução rentável para pequenos produtores.

3. Objetivos
3.1 Objetivo Geral
A fim de atender as necessidades dos avicultores do Extremo Sul do Piauí, o presente
trabalho tem como objetivo desenvolver um protótipo de uma chocadeira automatizada
rentável utilizando Arduíno. Além disso, inclui-se o monitoramento através de uma
aplicação web para que disponham dados sobre temperatura e umidade durante a
incubação dos ovos de forma gráfica, para que o produtor tenha mais confiança no
funcionamento do mecanismo.
3.2 Objetivos Específicos
Para atender ao objetivo geral deste trabalho, toma-se como alvo os seguintes objetivos
específicos:
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● Construir um caixote de madeira compensada com sensor de umidade e
temperatura e conexão com a internet, que funcione automaticamente, com o
mínimo possível de interação humana;
● Controlar a temperatura pois a mesma tem de ser mantida constante, pois, caso
haja variações bruscas, o desenvolvimento do embrião é comprometido
significativamente;
● Desenvolver uma página web, que disponibilize em tempo real, os dados
produzidos pela chocadeira para que o proprietário da chocadeira tenha mais
controle sobre os parâmetros essenciais à incubação.

4. Referencial Teórico
4.1 Choco Natural
O choco é um processo natural e fisiológico, no qual a ave realiza para que seja feita a
incubação dos ovos. Esta fase possibilita condições naturais necessárias para que o
embrião possa desenvolver dentro do ovo, tais como: temperatura, umidade, viragem e
ventilação, que normalmente acontece durante 21 dias [Embrapa, 2003]. Neste processo
é necessário que o produtor tenha todos os cuidados necessários, isto é, o produtor
deverá acompanhar constantemente este processo para que não haja nenhuma
intervenção, que prejudique a chocagem. Ao longo do tempo, esta fase passou por
inúmeras transformações, visto que a procura por aves no mercado é crescente
[Embrapa, 2003].
4.2 Chocadeiras Industriais
Atualmente, existem vários tipos de chocadeiras industriais, que regulam a temperatura
e umidade. A maioria destas usam a mesma tecnologia para aquecimento: uma
resistência. Utilizam termostatos para controlar e manter constante a temperatura. São
construídas de materiais que proporcionam isolamento térmico como isopor (isolamento
interno) ou madeira [Junior; Cattani, 2016]. Os valores variam de R$ 399,00 (com
controle de temperatura e umidade) a até R$ 6.299,00 (incluem capacidade superior a
900 ovos e movimentação dos ovos durante a incubação).
4.3 Arduino
O Arduino pode ser definido como uma plataforma de desenvolvimento de sistemas
embarcados de baixo custo aberta e livre. Que contém uma placa com microcontrolador,
interfaces de entrada e saída, alimentação e comunicação [Oliveira, 2017]. Uma das
maiores vantagens em utilizá-la está no custo, pois como é uma plataforma livre de
vínculos com fabricantes, o custo das placas e componentes é bem menor que outras
plataformas. Outra grande vantagem está na programação, a plataforma Arduíno oferece
um ambiente de desenvolvimento (IDE) que torna a programação mais fácil. Pode ser
obtido no site do Arduino: https://www.arduino.cc/ [ Oliveira, 2017].

5. Materiais e Métodos
Para conseguir chegar aos objetivos deste trabalho foram realizadas pesquisas
bibliográficas em livros, sites, revistas e artigos, a fim de adquirir conhecimentos acerca
do funcionamento de uma chocadeira, a respeito dos parâmetros que devem ser
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considerados e dos equipamentos necessários para o desenvolvimento do trabalho. Para
acomodar os ovos, usou-se um caixote de madeira com dimensões de 60 cm de
comprimento, 40 cm de largura e 40 cm de altura, com um visor de acrílico de 35 cm de
comprimento e 20 cm de altura em sua parte frontal, para que os ovos possam ser
visualizados. Em seu interior foi colocada uma grade suspensa, feita com tela de
viveiro, para colocar uma grade para acomodar os ovos, feita com barras de cano PVC
de 20 mm e pequenas barras de metal.
Durante o estudo, descobriu-se que os parâmetros a serem monitorados são:
temperatura e umidade. Considerando o parâmetro da temperatura, foi descoberto que
esta deve estar um pouco acima da temperatura média de um ambiente externo,
exatamente 37,5ºC. Para atingir esta temperatura, foi utilizado uma lâmpada
incandescente comum de 60W, que foi escolhida por ter um baixo custo e também um
baixo consumo de energia elétrica.
Para realizar o monitoramento de forma eficaz, chegou-se à conclusão que
deveria ser utilizado o sensor de temperatura e umidade DHT22, por apresentar uma
precisão maior que os outros pesquisados, como o DHT11 ou LM35. Mas monitorar a
temperatura não foi suficiente para que o projeto possa ser concluído, é necessário que
haja um controle de temperatura, que é aumentada pela lâmpada 60W. Este controle foi
feito através de um módulo relé de estado sólido, que ao ser programado, desliga a
corrente elétrica que chega a lâmpada quando a temperatura passa do limite máximo. O
relé de estado sólido foi escolhido por ser capaz de ativar e desativar sem alterar a
tensão da corrente nos outros equipamentos.
Viu-se também a necessidade de monitorar a quantidade de dias que o
equipamento estava em atividade. Para tanto, foi determinado que um módulo RTC
DS3231 deveria ser acoplado ao circuito, que é um equipamento que monitora o tempo.
Para que os dados de temperatura, umidade e quantidade de dias que se conclui desde a
inicialização do equipamento foi utilizado um Display LCD 16x2, por ter um preço
acessível, ser de fácil programação e atender as necessidades do projeto.
Com o objetivo de enviar os dados a serem monitorados à aplicação web
correspondentes, foi utilizado um módulo Ethernet ENC28J60. Ao ser conectado à
placa e à rede, envia os dados lidos para uma página PHP. Para comportar todos estes
componentes essenciais ao projeto, foi escolhida uma placa Arduino Mega 2560, pois a
mesma comporta todos os componentes acima, é capaz de alimentar a maioria e
gerenciar a todos com eficiência. As bibliotecas de cada um dos componentes são
encontradas facilmente.
A próxima etapa consistiu em fazer a ligação dos componentes à placa. Com o
objetivo de demonstrar a ligação de forma mais ilustrativa, foi utilizado o software
Fritzing, que é um software livre, de fácil utilização e oferece a liberdade de criar
componentes ou importar o que outros desenvolvedores criaram. Após a montagem dos
componentes, foi feita a programação dos dispositivos. Foi utilizado o software Arduino
IDE para programá-los. A programação consistiu em realizar as instruções na sequência
em que foram escritas e utilizando funções de outros blocos de código, podendo ser ou
não no mesmo arquivo.
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Para exibir os dados, uma página web foi desenvolvida para enviar os dados do
Arduino, através do Módulo Ethernet ENC28J60, para o Banco de Dados. A página web
para onde envia-se os dados é responsável por enviar esses dados para o Banco de
Dados. Após estarem no Banco, a manipulação dos dados se torna mais fácil, tendo não
somente os valores instantâneos, mas também, valores anteriores, para a verificação em
alterações nos parâmetros monitorados. O Sistema Gerenciador de Bancos de Dados
(SGBD) escolhido foi o MySQL, por ser de fácil integração com a linguagem PHP.

6. Resultados e Discussões
Para averiguar os parâmetros em questão, realizamos um período de teste, com duração
de 8 dias. Durante esses dias, conseguiu-se obter mais de nove mil valores para
temperatura e umidade através do módulo ENC28J60. Os dados obtidos podem ser
explanados e discutidos a seguir. Para que o desenvolvimento dos embriões seja
bem-sucedidos é necessário que a incubadora mantenha a temperatura constante em um
valor entre 37,3°C e 37,8°C. Obteve-se durante os testes, valores médios resultantes de
consultas na base de dados e o valor médio de temperatura foi 37,56°C. Foi feito
também, um gráfico para dispor dos últimos resultados e pode ser visualizado na figura
1 a seguir:

Figura 1. Gráfico de Temperatura

O valor médio obtido através das consultas SQL para o parâmetro umidade foi
de 37,65%. Porém, a umidade deve ser mantida em média 55%, segundo Embrapa
(2003). A seguir pode ser visualizado um gráfico que dispõe de dados dos últimos
instantes de funcionamento do equipamento, na figura 2:

Figura 2. Gráfico de Umidade

Para que houvesse melhorias no quadro de umidade, colocou-se recipientes com
água no interior da chocadeira, abaixo da bandeja de ovos. Após isso, o gráfico de
umidade apresentou uma melhora significativa, chegando a 53%, mas ainda assim não
suficiente para adequar-se ao padrão estabelecido.
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Figura 3. Chocadeira

7. Conclusão e Trabalhos Futuros
Ao analisar os dados, pode-se concluir que o equipamento atende o objetivo de manter
temperatura estável, de forma que atenda aos padrões estabelecidos por Embrapa
(2003), cumprindo assim o objetivo estipulados no início do projeto. A precisão dos
parâmetros medidos através do sensor é de 0,5ºC para temperatura e de 2% para
umidade, obtendo-se assim, valores precisos dos dados controlados. Além disso, é
possível também, acompanhar toda e qualquer alteração das variáveis em tempo real,
pois encontram-se em página web, cumprindo o objetivo de disponibilizar os valores em
tempo real.
A partir disso, pode-se dizer que o equipamento tem condições de manter a
temperatura nos padrões e exibir os dados de forma instantânea, possibilitando o
controle do proprietário do equipamento e analisar possíveis alterações incomuns. Do
mesmo modo, podemos afirmar que a chocadeira construída possui um valor acessível
se comparado às outras que estão inclusas no mercado, que custam acima de R$ 800,00,
com as funcionalidades desenvolvidas no experimento. Desta forma, o valor
aproximado do investimento em equipamentos chegou a R$ 300,00, o que significa uma
economia de cerca de 266% na compra do equipamento.
Para trabalhos futuros pretende-se agregar um motor de passo para que seja feita
a movimentação dos ovos, como também, a adição de dois coolers para realizar a
ventilação interna, fornecendo a umidade e o oxigênio necessários para manter a correta
umidade do ar interno da chocadeira, possibilitando assim a saída do ar concentrado no
equipamento, removendo o excesso de dióxido de carbono e de calor produzido pelos
ovos para que o equipamento seja 100% funcional para chocar os ovos com o máximo
de aproveitamento.
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nativo para aplicativos hı́bridos
Bruno M. N. de Castro1 , Fábio Henrique M. Oliveira1
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Abstract. The development of hybrid mobile applications is accelerated and
low cost, favoring the production of multiplatform prototypes. However, hybrid
development can compromise the performance of components that utilize native resources. In order to validate the data collected by a geolocation feature
available for the Ionic framework, an Android mobile application for component data collection and an exploratory analysis of the collected data, and its
proximity to the location data of a native solution, were developed. Thus the
Haversine formula was used to evaluate the data quality, which presented considerable distance between the records.
Resumo. O desenvolvimento de aplicativos móveis hı́bridos é acelerado e de
baixo custo, favorecendo a produção de protótipos multiplataforma. Entretanto,
o desenvolvimento hı́brido pode comprometer a performance dos componentes
que utilizam recursos nativos. Com o objetivo de validar os dados coletados
com um recurso de geolocalização disponı́vel para o framework Ionic, foi desenvolvido um aplicativo móvel Android para coleta de dados do componente
e apresentada uma análise exploratória sobre os dados coletados, e sua proximidade com os dados de localização de uma solução nativa. Com isso, foi
utilizada a fórmula de Haversine para avaliar a qualidade dos dados, que apresentaram distância considerável entre os registros.

1. Introdução
Nos últimos anos, os telefones celulares melhoraram drasticamente em design e funcionalidade, desde dispositivos simples de ligação e mensagens de texto até sofisticados
minicomputadores chamados smartphones [Kirwan et al. 2013].
Esses dispositivos têm sido fabricados com um rico conjunto de sensores embarcados, como acelerômetro, giroscópio, Sistema de Posicionamento Global (GPS), microfone e câmera, permitindo aplicações em diversos domı́nios, como assistência médica,
segurança, monitoramento ambiental e transporte [Lane et al. 2010].
Os dados coletados por sensores são utilizados por aplicativos para dispositivos
móveis nativos, onde não é possı́vel a reutilização de código em outras plataformas
[IBM 2012]. Deste modo, devido ao custo relacionado à manutenção de código para
plataformas distintas, a indústria passou a fomentar o desenvolvimento de aplicativos
hı́bridos.
Os aplicativos hı́bridos são desenvolvidos com tecnologias da web, como HTML
e CSS, onde requisições a APIs de cada plataforma são executadas em Javascript
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[Malavolta et al. 2015]. A abordagem simplifica o processo de desenvolvimento, porém
é necessário considerar as restrições de acesso a recursos de hardware e a queda de performance que a alternativa pressupõe [Malavolta et al. 2015].
A avaliação de performance de ferramentas hı́bridas esclarece o seu atendimento
a requisitos de novas soluções. Quando a comunicação desses mecanismos é relacionada
a sensores de um dispositivo móvel, torna-se relevante a verificação do desempenho de
componentes para aplicativos hı́bridos [Amatya and Kurti 2014].
Deste modo, este trabalho propõe uma análise de dados exploratória (ADE) sobre
os dados coletados pelo componente Background Geolocation, do framework de desenvolvimento hı́brido Ionic, para avaliar a sua precisão e assegurar a sua adequação a determinadas soluções. No decorrer do artigo, são descritos detalhes do desenvolvimento de
uma solução para coleta dos dados de geolocalização e armazenamento em nuvem, que
permite a disponibilidade dos dados para a pesquisa.
Na seção 2, são apresentados Materiais e Métodos para o design da solução. Na
seção 3, complementa-se o estudo com Resultados e discussão acerca da avaliação do
desempenho do componente. A Seção 4 trata-se da conclusão, contendo planos futuros
de incremento à pesquisa.

2. Materiais e Métodos
2.1. Arquitetura da solução

Figura 1. Arquitetura da solução

A solução de cliente é composta pelo desenvolvimento de um aplicativo hı́brido
com o framework Ionic, com os componentes Background Geolocation, Device e HTTP,
para, respectivamente: (1) coletar dados de localização em plano de fundo, (2) fazer
registro único para cada dispositivo conectado, e (3) executar requisições para a API.
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A solução de servidor, hospedada na plataforma em nuvem Heroku, é composta
por uma API REST, desenvolvida com Django Rest Framework e versionamento de
código integrado ao GitHub, e um banco de dados Postgre.
A escolha pelo desenvolvimento de um aplicativo caracterizou-se pela facilidade
de acesso a sensores e dados proporcionada por esses dispositivos. Portanto, o aplicativo, utilizando recursos do smartphone, é responsável por coletar dados de localização
do usuário e enviá-los para uma API REST. Em seguida, a API recebe a requisição do
dispositivo, registra os dados de localização coletados no banco de dados e retorna uma
mensagem de status.
2.2. Django REST Framework
A API foi desenvolvida com o Django Rest Framework, que é uma ferramenta baseada no
framework Django para facilitar o desenvolvimento de APIs e a adequação a normas de
segurança. A solução apresenta painel com interface gráfica para visualização e interação
com a API desenvolvida [Christie 2019].
2.3. GitHub
GitHub é uma plataforma de hospedagem de código-fonte que permite o desenvolvimento
colaborativo de software e o compartilhamento de projetos [Dabbish et al. 2012]. A ferramenta é viabilizada pelo sistema de controle de versão de arquivos distribuı́do Git. As
duas ferramentas foram utilizadas para versionamento de código e acompanhamento de
melhorias da API e do aplicativo.
O Github dispõe de soluções para Integração Contı́nua (IC) e Automação de Processos. A IC refere-se à automatização das etapas de construção e implantação de um
software em uma sandbox, caixa-de-areia, para que seja possı́vel executar uma coleção de
testes quando uma contribuição for submetida, o que garante aumento de produtividade e
qualidade de código [Vasilescu et al. 2015], sendo, portanto, incorporada ao projeto.
2.4. Heroku
Em desenvolvimento desde junho de 2007, o Heroku é uma plataforma de aplicação
em nuvem que suporta implantação, monitoramento e hospedagem de projetos. A plataforma suporta projetos desenvolvidos em linguagens de programação como Node.js,
Ruby, Python, Java, PHP, Go, Scala, Clojure e Kotlin [Ionic 2019].
Os projetos são organizados em aplicações Heroku, que são passı́veis de
integração com repositórios hospedados no GitHub. O recurso que pode ser utilizado tanto em repositórios públicos, quanto privados, e em ambientes de produção,
homologação ou desenvolvimento, de acordo com a branch especificada para cada um
e outras definições de projeto. Sendo uma Plataforma como serviço (PaaS) em nuvem, o
ambiente oferecido assegura a abstração de diversas etapas de implantação e configuração
dos serviços de sustentação das aplicações, garantindo mais força de trabalho para atividades da área de desenvolvimento.
No contexto de virtualização, o Heroku utiliza containers Linux, chamados Dyno.
Cada Dyno dispõe de especificações adequadas ao tamanho do projeto (Tabela 1), sendo
possı́vel migrar a aplicação para outras configurações de cluster, de acordo com a necessidade do projeto.
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Tabela 1. Especificações de containeres Dyno.

Considerando o cenário de desenvolvimento de um protótipo, o tipo de Dyno escolhido foi o gratuito, por fornecer, além das especificações da Tabela 1, um banco de
dados Postgre com capacidade de escrita de 10 mil linhas.
2.5. Ionic
Ionic é um framework open-source para desenvolvimento hı́brido de aplicativos
móveis e Aplicações da Web Progressivas que proporciona alta performance native-like
[Wang et al. 2017]. A sua codificação é feita em linguagem TypeScript, uma variação do
Javascript, com tipagem forte.
2.5.1. Plugins
O Ionic possui uma biblioteca de plugins desenvolvidos pela comunidade para
implementação de funcionalidades nativas e não-nativas, chamada Ionic Native. A biblioteca possui as edições Comunitária, gratuita e mantida pela comunidade, e Empresarial,
paga e recomendada para desenvolvimento de aplicativos de missão crı́tica e de larga escala, com serviços de garantia de estabilidade e compatibilidade com outros sistemas e
versões [Ionic 2019].
Sendo somente da edição Comunitária, os plugins utilizados no projeto são:
• Background Geolocation (versão 3.0.0-alpha.50): permite a execução do componente de localização do dispositivo em plano de fundo, e a redução de recursos
utilizados, contribuindo para o aumento de autonomia da bateria. Para evitar a
interrupção durante a coleta de dados, o componente restringe o fechamento acidental do aplicativo.
• HTTP (versão 4.20.0): possibilita o estabelecimento de conexão com servidores
HTTP, necessária para submissão dos dados de geolocalização registrados durante
a coleta para a API.
• Device (versão 4.20.0): fornece informações do dispositivo, incluindo o número
identificador único do dispositivo (uuid), utilizado para garantir que os dados separados para a análise sejam de um dispositivo único.
O plugin Background Geolocation dispõe de parâmetros para ajustes de comportamento do componente (Tabela 2). Na coluna valor definido são apresentadas as
configurações utilizadas para desenvolvimento do aplicativo, onde foi considerado o
equilı́brio entre frequência e qualidade dos dados a serem coletados.
2.6. Dados Google
A coleta de dados do Google determina a localização em graus de precisão relativos à
utilização de sensores, como GPS e demais sensores do dispositivo. Para adquirir melhor
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Tabela 2. Parâmetros do plugin Background Geolocation.

exatidão, dados complementares são coletados por meio de informações de pontos de
acesso Wi-fi, torres de celular e dispositivos com Bluetooth ativado [Google 2019].
Em dispositivos com sistema operacional Android, a API de localização nativa
registra dados de localização enquanto o componente de localização está ativado. Os
dados são coletados sempre que o dispositivo estiver autorizado a fazer esta coleta, e são
estruturados como disposto na Tabela 3.
Tabela 3. Estrutura da tabela de dados de localização Google.

2.7. Coleta de dados
A coleta de dados teve duração de 4 dias, ininterruptos, e foi executada por meio de duas
fontes de dados em um mesmo dispositivo da marca Asus, modelo ZE554KL. A primeira
foi construı́da a partir da coleta através do aplicativo, com o componente Background
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Geolocation, e enviada para a API hospedada no Heroku, que, por fim, registra os dados
em um banco de dados.
Entretanto, por tratar-se de um componente em fase de prototipação, notou-se a
necessidade de etapa de validação, onde a coleta foi equiparada com dados do histórico
de dados de localização coletados pelo Google, de fonte externa, sendo esta a segunda
fonte de dados.

3. Resultados e Discussão
O impacto da pesquisa está em esclarecer o desempenho da ferramenta e qual é a margem
de precisão que o componente de desenvolvimento hı́brido pode garantir no que tange à
coleta de dados de sensores de geolocalização.
Inicialmente, o arquivo de dados de localização do Google apresentava um total
de 270.790 registros, considerando dados de 27 de maio de 2015 a 22 de setembro de
2019. Em contrapartida, a base de dados gerada a partir do aplicativo, coletada entre 17 e
20 de setembro de 2019, totalizava 467 registros.
Para permitir a equiparação dos registros, a primeira etapa consistiu na filtragem
dos valores da base de dados Google com o critério de exclusão de valores registrados
antes de 17 de setembro de 2019 e após 20 de setembro de 2019, implicando na remoção
de 266.520 linhas, que passou a totalizar 4.270 registros.
Investigando o intervalo entre cada registro dos 4.270 remanescentes da base do
Google, notou-se a existência de 1605 registros com valores discrepantes. Estes valores
foram caracterizados por intervalos maiores do que 60 segundos, e tratam-se de casos
como (1) falha de conexão com a internet, (2) desligamento temporário do recurso de
localização, e (3) momentos de longa parada. Com isso, na Figura 2 foi possı́vel visualizar
a distribuição temporal dos registros.

Figura 2. Distribuição de intervalo entre registros da base de dados Google

Em 2.665 registros, os dados acompanharam uma média de 22,73 segundos entre
registros, com desvio-padrão de 10,65 segundos, sendo metade descrita por valores abaixo
de 20 segundos. Para redução de ruı́do, foram removidas 1.103 linhas com coordenadas
duplicadas.
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Com o objetivo de comparar dados relacionados, foram filtrados os pontos da base
do Google que correspondessem ao intervalo temporal de até 20 segundos para cada ponto
coletado pelo aplicativo, considerando, no total, 330 registros.
Com 330 registros de localização da base do Google e 467 registros do banco de
dados Postgre, foi possı́vel visualizar tendências correlacionais na Figura 3, em que as
coordenadas geográficas do aplicativo são representados em azul, e da base externa, em
vermelho.

Figura 3. Relação entre dados da base externa e dados do aplicativo.

Em casos registrados em atividade intensa, durante a utilização de veı́culos, o
detalhamento de dados evidencia pontos com alta proximidade absoluta (Figura 4). Para
verificar se o padrão se mantém no resto da amostra, foi calculada a distância entre os
pontos relacionados de cada base com a fórmula de Haversine [Robusto 1957]:

Figura 4. Proximidade entre os registros.
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Figura 5. Distribuição da distância entre os pontos.

Com os valores de distância, observa-se a distribuição da distância entre os pontos
de cada amostra na Figura 5, que indica, aproximadamente, média de 3.37 Km e desviopadrão de 2.72 Km. A distribuição compreende 50% de seus valores abaixo de 2.57 Km,
evidenciando uma distância considerável entre os pontos mais próximos em temporalidade.

4. Conclusão
Neste artigo foi proposta uma avaliação experimental do componente Background Geolocation da biblioteca de plugins do framework para desenvolvimento de aplicativos
hı́bridos Ionic. O objetivo foi comparar os dados coletados a partir do componente com a
base de dados de geolocalização do Google.
Para coleta de dados, foi desenvolvida uma solução composta por um aplicativo
Android com o componente, uma API e um banco de dados hospedados em uma plataforma em nuvem, que registrou dados durante 4 dias.
A filtragem de dados relacionados com as duas bases foi executada a partir de
métricas das distribuições, seguindo critérios de exclusão para remoção de valores repetidos, discrepantes e não relacionados na linha temporal. Com dados relacionados, foram
apresentadas visualizações em mapa e gráficos para exploração das distribuições.
A qualidade dos registros foi definida a partir da fórmula de Haversine para
cálculo da distância entre coordenadas geográficas associadas, que mostrou que os pontos
relacionados, em sua maioria, apresentavam distâncias consideravelmente altas.
Para trabalhos futuros, há necessidade de melhora no processo de coleta, que poderia armazenar os registros no dispositivo, e considerar outras caracterı́sticas, como velocidade e altitude, em cada registro para a análise, para que com esses dados complementares seja possı́vel observar com maior grau de confiabilidade o fluxo de deslocamento e o
comportamento do componente em determinados contextos durante o processo de coleta.
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Resumo. Este estudo apresenta uma ferramenta para predição de desempenho
acadêmico de alunos de Ensino a Distância (EaD). O software Moodle Predicta
(MP), que originalmente se baseia somente no comportamento escolar dos alunos, foi estendido de forma a incluir dados referentes às atitudes dos docentes
no cálculo da predição. As caracterı́sticas dos docentes que podem impactar
nas conquistas escolares dos alunos foram selecionadas com respaldo na bibliografia acadêmica recente e nas diretrizes da Andragogia. É apresentado
o módulo de visualização, do software MP, juntamente com seus relatórios e
gráficos de atividades dos docentes. E são apresentadas as extensões que serão
realizadas para a conclusão do módulo de predição.
Abstract. This study presents a tool for predicting academic performance of
distance learning students. We have extended the Moodle Predicta software,
which was originally based solely on students’ school behavior, to include data
on teacher attitudes in the calculation of prediction. Supported by recent academic literature and Andragogy guidelines, teachers’ characteristics that can
impact student achievement were selected. We present the visualization module
of the Moodle Predicta software, along with its reports and graphs of teacher
activities and discuss what will be done to complete the prediction module.

1. Introdução
A modalidade de ensino a distância, EaD, aliada aos avanços das tecnologia da
informação tem possibilitado a democratização do acesso às oportunidades educacionais e, consequentemente, a emancipação social das pessoas através da educação
[Martins 2016]. A flexibilidade de espaço e de horário é a caracterı́stica de maior relevância social no EaD. A dinamização do processo de ensino por meio dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, AVAs, permite aos alunos e professores se comunicarem,
em tempo real, a qualquer momento, por meio dos diversos canais de comunicação disponı́veis nos AVAs, tais como: fóruns, e-mails e salas de chat.
O caráter individualista e independente da modalidade EaD exige mudanças de
hábitos dos docentes e discentes. Os professores devem assumir uma postura mais proativa diante dos alunos, visto que sem o acompanhamento pedagógico contı́nuo e adequado
o processo de aprendizagem não será pleno, principalmente na modalidade EaD. Em contrapartida os discentes devem se adequar à realidade do ensino a distância e isto sugere
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que os alunos devem fazer uma boa administração do tempo e terem comprometimento
com as atividades do curso.
A crescente oferta de cursos online tem levantado alguns questionamentos acerca
da qualidade dos cursos EaD [Bitencourt et al. 2013], e isto revela a necessidade das
instituições de ensino estarem preparadas para acompanhar a avaliação e formação dos
seus alunos. Maximizar o desempenho dos alunos e a qualidade do ensino, em ambientes online, é um desafio para os gestores educacionais. No âmbito desta pesquisa
será utilizada a ferramenta Moodle Predicta [Moreira 2017], MP, que faz uso de técnicas
de visualização e mineração dados, no AVA Moodle, para realizar o acompanhamento
acadêmico e a predição de desempenho, semanal, dos alunos [Moreira 2017].
Os AVAs coletam de forma automática milhares de dados, isolados, referentes
à dinâmica escolar. Esses registros, incongruentes, quando analisados sob a óptica das
técnicas de Mineração de Dados Educacionais, EDM, podem gerar informações valiosas
para melhorar a qualidade do ensino. O MP está dividido em dois módulos principais, o
de Visualização e o de Predição. O Módulo de Visualização é responsável por apresentar
informações acerca do comportamento de cada aluno dentro de um curso, são apresentados relatórios e gráficos sobre o comportamento dos Alunos em: fóruns, chats, tarefas,
quizzes e tempo dedicado ao curso. O Módulo de Predição utiliza-se das técnicas de EDM
para apresentar graficamente a classificação, aprovado ou reprovado, para cada aluno.
O EaD tem como público alvo adolescentes e adultos, portanto, as qualidades docentes a serem analisadas serão coletadas em consonância com as diretrizes da ciência
de ensinar adultos, a Andragogia. Segundo [Knowles 1950], considerado pai da Andragogia, quatro suposições sobre o ensino de alunos, jovens/adultos, devem ser almejadas:
Autodiretividade; Experiência; Motivação e Aplicabilidade. Logo, no contexto desta pesquisa iremos buscar por dados dos docentes que estejam relacionados com as diretivas
da Andragogia. As informações, dos tutores, levantadas serão utilizadas para realizar a
predição de desempenho do aluno no MP, permitindo verificar se ações dos tutores podem
influenciar no desempenho escolar dos educandos.
O MP concentra seus esforços, apenas, no acompanhamento do comportamento
dos alunos dentro do AVA, portanto, o objetivo geral desta pesquisa será o de promover
o sucesso acadêmico dos alunos em cursos online, a partir da predição de seu desempenho incluindo preditores relacionados aos professores no software Moodle Predicta. As
caracterı́sticas utilizadas serão identificadas com base nas diretivas da Andragogia. Como
objetivos especı́ficos será feita adaptação do MP de forma a incluir dados dos educadores,
tanto no módulo de visualização como no de predição, para identificar alunos em risco
de reprovação ou abandono, permitindo que ações preventivas possam ser tomadas pelos
gestores de ensino.
Como estudo de caso foram usados os dados da Escola Judicial de Goiás (EJUG),
órgão ligado ao Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO). A EJUG utiliza o Moodle para
promover a capacitação contı́nua de seus servidores em cursos que podem ser ofertados
nas modalidades: presencial, semipresencial e a distância. A carga horária dos cursos
variam entre 5 e 120 horas. A EJUG busca atingir seus objetivos fornecendo aos funcionários atualização contı́nua em cursos como: literatura judiciária; eficiência e qualidade no serviço público; capacitação em ferramentas administrativas; e desenvolvimento
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humano, social e ambiental. Servidores e magistrados que desejam atuar como tutores
devem participar dos cursos disponibilizados especificamente para formação em tutoria,
além de comprovar suficiência técnica acerca do conteúdo do treinamento.
Por se tratar de um projeto em andamento este artigo faz a apresentação do módulo
de visualização de dados do MP, e discute o que será feito para a conclusão da pesquisa.

2. Revisão Da Literatura
Realizou-se uma pesquisa bibliográfica para verificar as ações dos docentes que influenciam no comportamento escolar dos alunos. As bases pesquisadas foram: ACM, Science
Direct, Scopus e Web of Science.
Na Tabela 1 listamos as principais caracterı́sticas dos professores, que foram estudadas quanto ao impacto no desempenho dos alunos, e os respectivos impactos causados
nas conquistas escolares dos educandos.
Caracterı́stica
Experiência

Formação

Motivação
Comunicação
Liderança

Estilo de Ensino

Gerência do Tempo
Avaliações
Habilidades em T.I
Capacitação
Autoeficácia
Comportamento não verbal

Impacto Positivo
[Canales and Maldonado 2018]
[Clotfelter and Ladd 2010]
[Santı́n and Sicilia 2018]
[Çakır and Bichelmeyer 2015]

Impacto Negativo

Sem Impacto
[Shukla et al. 2018]
[Stes and Maeyer 2012]
[Azigwe and Kyriakides 2016]
[Çakır and Bichelmeyer 2015]
[Chu and Loyalka 2015]
[Canales and Maldonado 2018]
[Santı́n and Sicilia 2018]
[Clotfelter and Ladd 2010]

[Shukla et al. 2018]

[You and Dang 2016, Lee and Longhurst 2017]
[Çakır and Bichelmeyer 2015]
[Lee and Longhurst 2017]
[Tang Keow. Ngang 2015]
[Zakharov and Carnoy 2014]
[Tang Keow. Ngang 2015]
[Passini and Molinari 2015]
[Naimie and Siraj 2012]
[Santı́n and Sicilia 2018]
[Tang Keow. Ngang 2015]
[Jose M. Cordero 2018]
[Jose M. Cordero 2018]
[Naimie and Siraj 2012]
[Comi and Argentin 2017]
[Choi and Yang 2011]
[Kyriakides and Christoforou 2013]
[Azigwe and Kyriakides 2016]
[Kyriakides and Christoforou 2013]
[Naimie and Siraj 2012]
[Zakharov and Carnoy 2014]
[Comi and Argentin 2017]
[Lee and Longhurst 2017]
[Akiba and Liang 2016]
[Zhang and Lai 2013]
[Golob 2012]
[Stes and Maeyer 2012]
[Mojavezi and Tamiz 2012]
[Friedrich and Flunger 2015]
[Passini and Molinari 2015]
[Chaudhry and Arif 2012]
[Abdellah 2015]
[Kyriakides and Christoforou 2013]

Tabela 1. Caracterı́sticas x Impacto Alunos

A partir das caracterı́sticas evidenciadas associamos os atributos dos docentes às
caracterı́sticas desejadas pela Andragogia. A autodiretividade que alunos adultos necessitam está diretamente associada à gerencia do tempo e ao estimulo pelo educador ao
pensamento [Kyriakides and Christoforou 2013]. O estilo de ensino do professor deve se
adequar aos alunos, de forma a explorar a experiência prévia do alunos. A motivação dos
alunos está diretamente ligada a motivação do professor assim como na credibilidade, autoeficácia, que o professor tem sobre seus discentes. O modelo de avaliações do docente
deve privilegiar atividades cuja aplicabilidade sejam bem definidas e que preferencialmente reflitam nas atividades profissionais dos alunos.
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Assim, caracterı́sticas como: motivação, liderança, estilo de ensino, gerência do
tempo e comportamento não verbal estão positivamente associadas às conquistas dos alunos. Variáveis como: experiência, formação e capacitação não tiveram correlações significativas com o desempenho escolar dos estudantes.
Esta revisão definiu quais os atributos dos instrutores foram selecionados para,
possı́vel, inclusão na predição de desempenho de desempenho dos alunos no MP. Como
caso de uso, utilizou-se a base de dados do Moodle utilizado na Escola Judicial do Estado de Goiás, EJUG. Os dados empregados nas análises foram extraı́dos de duas versões
distintas do Moodle, versão 3.2 com base de dados MySQL e versão 3.4 que utiliza PostgreSQL. Os conjuntos de dados gerados pelas bases MySQL e PostgreSQL retornaram,
respectivamente 611 e 246 registros. Cada registro é descrito por 47 atributos e representam um usuário e o respectivo curso em que participou como: Gestor, Tutor, Criador
de Curso ou Editor de Curso. A coleta de dados ocorreu entre outubro de 2015 e abril
de 2019. A Tabela 2 traz uma descrição dos atributos que serviram de entrada para as
análises.
Atributos
userid
username
role
id course
desc course
course start
course end
completion
total student
total completion course
tutor name
first time tutor
last time tutor
gender
degree
spec
master
doctor
total chat create
total chat messages
total imagem
total video
total doc office

Descrição
Código do usuário
Identificador do usuário
Código da função exercida
Código do curso
Descrição do curso
Data de inicio do curso
Data de término do curso
Identificador de monitoramento de conclusão do curso
Total de alunos no curso
Total de alunos que concluiram
Nome (Anonimizado) do tutor
Data inicio como tutor
Data que atuou como tutor pela ultima vez
Gênero sexual
Graduações
Especializações
Mestrado
Doutorado
Total de salas de bate papo criada
Total de mensagens enviadas
Total de imagens utilizadas em curso
Total de vı́deos utilizados em curso
Total de arquivos do pacote office utilizados em curso

Atributos
total forum create
total forum posts
total assign create
total assign as grader
total book create
total choice
total events
total feedback create
total feedback completed
total quiz create
quiz avg grade
total survey create
colles avg
tutor stimulate think
tutor encourage participate
tutor model discourse
tutor model critical selfreflection
attls avg
total url external content
total wiki
total audio
total pdf

Descrição
Total de discussões criadas em fóruns
Total de posts em fóruns
Total de tarefas criadas
Total de tarefas corrigidas
Total de livros disponibilizados
Total de formulário criados
Total de notificações criadas
Total de feedbacks criados
Total de feedback recebidos
Total de quiz criado
Média das notas do alunos em quizes
Total de surveys disponibilizados
Nota média em surveys do tipo COLLES
Média atribuı́da ao tutor em relação pensamento crı́tico
Média atribuı́da ao tutor em relação estimulo a participação
Média atribuı́da ao tutor em relação estilo de aula
Média atribuı́da ao tutor em relação a autoreflexão
Nota média em surveys do tipo ATTLS
Total de links para materiais externos disponibilizados
Total de wikis criadas
Total de áudios utilizados em curso
Total de arquivos pdf utilizados em curso

Tabela 2. Descrição dos Atributos

3. Moodle Predicta
A ferramenta Moodle Predicta foi elaborada como parte prática da dissertação de mestrado intitulada: ”Mineração de Dados para Predição de Resultados e Visualização de
Informação em Ambiente Virtual de Aprendizagem”[Moreira 2017]. A ferramenta foi
desenvolvida para auxiliar gestores e docentes no monitoramento do comportamento dos
alunos no AVA Moodle e, consequentemente, maximizar o desempenho dos alunos e diminuir a taxa de evasão nos cursos.
Ao se conectar ao banco de dados um subconjunto de Tabelas é selecionado,
em seguida os dados são tratados e transformados para que possam ser manipulados
pela ferramenta de mineração WEKA, que é utilizada como biblioteca no MP. A partir
do pré-processamento o MP gera alguns relatórios estatı́sticos e permite a predição do
risco de reprovação ou desistência dos alunos, baseando-se no algoritmo probabilı́stico
de mineração de dados por classificação de Naive Bayes.
A Figura 1 exibe os três módulos que compõem a ferramenta Moodle Predicta.
O módulo base compartilhada é responsável pelas atividades comuns aos módulos de
visualização e predição, em geral o base compartilhada realiza as atividades de préprocessamento dos dados.
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Figura 1. Arquitetura: Moodle Predicta

4. Extensão do Moodle Predica
Para permitir o tratamento de dados referentes a cursos e professores, realizou-se uma
extensão do MP, que se estende a todos os módulos da aplicação. Na base compartilhada entre os módulos de visualização e predição, serão acrescentadas consultas para
obtenção de dados referentes aos Surveys e Feedbacks, essas informações são cruciais
para se acompanhar o nı́vel de contentamento dos alunos com os cursos e seus respectivos tutores. O módulo de visualização será estendido com o objetivo de possibilitar o
rastreamento das ações dos professores dentro do Moodle, e serão inclusos relatórios sobre ações em: fóruns, salas de bate papos, tarefas, questionários e avaliações. Finalmente
será acrescido ao módulo de predição dados comportamentais dos professores, possibilitando que novos testes de predição sejam executados, objetivando-se constatar se os dados
docentes alteram a precisão da predição de desempenho dos estudantes.
4.1. O Módulo de Visualização
O módulo de visualização é responsável por apresentar relatórios estatı́sticos e gráficos,
que permitem aos administradores de cursos acompanharem o progresso dos alunos.
Como extensão, foi desenvolvido um submódulo de visualização destinado ao acompanhamento das ações dos tutores dentro de cada curso, baseando-se nas caracterı́sticas dos
professores que podem impactar nas performances dos alunos.
Neste módulo é possivel acompanhar as atividades e participações dos professores
em: fóruns, quizzes, tarefas, chats, surveys e feedbacks. As opções de análises disponibilizadas foram selecionadas de acordo com o que encontramos de mais recorrente na
literatura, relacionado à análise de desempenho de tutores, e também de acordo com o
que é armazenado na base do Moodle.
O relatório de atividades em Fóruns exibe todos os tópicos de discussões criados
pelo tutor, assim como a quantidade de posts, leituras, proporção de alunos que acessaram o tópico, quantidade de palavras digitadas pelo docente dentre outras informações.
A participação do professor em fóruns se relaciona com os atributos: estilo de ensino,
comunicação e feedback. De acordo com a Tabela 2, tais atributos podem impactar o desempenho dos alunos, o que justifica a importância da análise comportamental dos tutores
em ambientes de interação social, como os fóruns.
Questionários, quizzes, e Tarefas são modalidades de avaliações comuns em cursos EaD. Estas atividades são importantes ferramentas de verificação da aprendizagem
dos alunos e, também, de feeback para o tutor, pois a nota dos alunos revela se o processo
de ensino esta ocorrendo de maneira satisfatória. Outra função importante das avaliações
é verificar a possibilidade de desistência do aluno. As tarefas estão intimamente ligadas às
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caracterı́sticas: avaliações e estilo de ensino. A Figura 2 mostra como é feita a supervisão
dos quizzes criados pelos educadores da EJUG. Para cada questão é calculado o número
de acertos e erros, os resultados são exibidos graficamente.

Figura 2. Relatórios de Quizzes

Salas de bate-papo, chats,sãos recursos essenciais em plataformas EaD, tendo em
vista que pode aproximar aluno e professor, tal como ocorre em cursos presenciais. A
falta de interação individualizada entre docente e discentes é uma das queixas mais comuns em comunidades de ensino online, e neste contexto as salas de bate-papo podem
ajudar a contornar a barreira geográfica que separa os alunos dos professores. De acordo
com a literatura a participação ativa dos professores em chats está ligado aos atributos
de comunicação e feeback, dos docentes. A Figura 3 traz o relatórios de atividade dos
discentes em salas de bate-papo.

Figura 3. Participações em Chats

O recurso de Logs apresenta, detalhadamente, cada ação do tutor dentro do curso.

326

VII Escola Regional de Informática de Goiás, Goiânia - GO, 22 e 23 de Novembro de 2019.

Todos os passos do discentes são registrados pelo Moodle, e isso nos permite acompanhar
de forma cronológica, as ações dos tutores, desde o login ao logout, no sistema. A partir
dos dados de logs criamos o relatório de Gerenciamento de Tempo, que claramente está
ligado ao atributo de gerência do tempo da Tabela 2. A Figura 4 exibe o tempo total em
que o tutor permaneceu ativo no Moodle e apresenta graficamente o tempo dispensado,
para o curso, diariamente.

Figura 4. Tempo Disponı́vel ao Curso

Para verificar o alinhamento dos docentes quanto às suposições Andragógicas foram criados os submódulos Surveys e Feedbacks, que são responsáveis por apresentar a
avaliação do tutor e do curso, realizadas pelos estudantes. Os Surveys são questionários,
predefinidos pelo Moodle, que faz uma série de questionamentos, aos alunos, acerca do
comportamento do professor no curso em avaliação. Os questionários de Feedbacks são
criados por docentes, e em geral aborda temas sobre a qualidade dos cursos e da tutoria.
A Figura 5 exibe a média geral das avaliações que os alunos fizeram a respeito do docente
e da maneira como o curso é conduzido pelo professor.
As notas médias apresentadas na Figura 5 nos permitem avaliar os atributos andragógicos Autodiretividade, Experiência, Motivação e Aplicabilidade, desejáveis na
educação de adultos. A Autodiretividade pode ser avaliada pelo Estimulo do professor a participação, autoreflexão e ao pensamento crı́tico. Para aferir a valorizam dos
conhecimentos anteriores dos alunos foi calculada a média das notas dos alunos a pergunta: O contéudo do curso me interessa ?. A Motivação foi mensurada a partir da
seguinte questão: O tutor encoraja minha participação ?. Os conteúdos das atividades
e avaliações, conforme disposto pela andragogia, devem privilegiar questões que reflitam
nas atividades profissionais dos alunos e para avaliar esse critério utilizamos as notas para
a questão: O que estou aprendendo é importante para minhas atividades profissionais?.
O caráter independente destes questionários dificultam análises generalizas , entretanto, denota cumplicidade do tutor com a qualidade do curso e com a troca de experiência e expectativas entre alunos e professor.
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Figura 5. Survey: Avaliação do Tutor

4.2. O Módulo de Predição
O principal objetivo do MP é auxiliar na predição de reprovação ou evasão dos alunos. A
predição é feita, exclusivamente, com base nas ações dos discentes no AVA. A predição
ocorre com a utilização de técnicas de EDM. Para cada semana do curso é criado um
modelo de predição, permitindo a supervisão semanal do desempenho dos alunos.
Como parte dos trabalhos futuros o módulo de predição irá ser alterado para que
informações de atitudes dos professores sejam consideradas na predição de desempenho.
A partir desta adaptação novas simulações, com diversos algoritmos de classificação, de
predição serão executadas a fim de se comprovar se as caracterı́sticas dos professores
podem aumentar a acurácia da predição de desempenho dos alunos.

5. Conclusão
A partir da revisão bibliográfica evidenciamos quais foram os principais atributos, ligados
aos docentes, que podem impactar positivamente ou negativamente no desempenho estudantil dos alunos. Munidos dessas caracterı́sticas às correlacionamos com as diretivas da
Andragogia, dado que esta pesquisa investiga cursos EaD que por sua vez estão ligados
a alunos jovens/adultos, a fim de se maximizar a acurácia da predição de performance
acadêmica dos alunos de cursos a distância.
A ferramenta Moodle Predicta foi apresentada sob a perspectiva dos tutores. Apresentamos o módulo de visualização que contém diversos relatórios e gráficos que permitem um acompanhamento de todas as ações dos docentes dentro do AVA Moodle,
permitindo aos gestores educacionais avaliarem como está a satisfação dos alunos com
seus educadores e com as aulas ministradas pela instituição de ensino. No módulo de
predição do MP, exposto como parte do projeto ainda em desenvolvimento, os atributos
andragógicos serão inclusos na predição de desempenho escolar objetivando aumentar a
precisão na predição e consequentemente comprovar se a hipótese de que as ações influenciam nas atitudes dos alunos é valida ou não.
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O principal aprendizado que tivemos, nesta primeira parte do projeto, está relacionado às adaptações da ferramenta MP. O desafio de maior relevância ficou na tradução
das consultas SQL, do MP original, para a linguagem PostgreSQL, dado que as versões
mais recentes do Moodle utilizam base de dados PostgreSQL.
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Abstract. The increase of the population life expectancy caused, among other
aspects, the increasing occurrence of neurodegenerative diseases, such as
Parkinson’s disease (PD). In this sense, to improve the population quality of
life, remote health monitoring services sensor-enabled are becoming more
common. However, there are still some challenges regarding managing and
storing the large amounts of data collected by these sensors. To address
solutions to the above challenges, this article performs a literature systematic
mapping. Through the results obtained, we observed a small number of articles
with specific details on the topic.
Resumo. O aumento da expectativa de vida da população levou, entre outros
aspectos, ao crescimento da ocorrência de doenças neurodegenerativas, como
a doença de Parkinson (DP). Nesse sentido, com o objetivo de melhorar a
qualidade de vida da população, os serviços remotos de monitoramento de
saúde habilitados com sensores estão se tornando mais comuns. No entanto,
ainda existem desafios quanto ao gerenciamento e armazenamento das grandes
quantidades dos dados coletados por esses sensores. A fim de abordar soluções
para os desafios citados anteriormente, neste artigo é feita um mapeamento
sistemático de literatura. Através dos resultados obtidos, observou-se uma
baixa quantidade de artigos com detalhes específicos sobre o tema.

1. Introdução
O aumento da expectativa de vida trouxe como uma das consequências a elevação
do número de pacientes diagnosticados com disfunções neuromotoras, doenças que
afetam o sistema nervoso central, entre elas a doença de Parkinson (DP). É estimado que
a DP afeta cerca de 7 a 10 milhões de pessoas no mundo, principalmente as acima de 60
anos [Perumal and Sankar 2016].
A DP é uma disfunção progressiva crônica do sistema nervoso central, que leva a
um déficit na produção de neurotransmissores, causada pela perda de neurônios
responsáveis por produzir a substância. A diminuição dessa, causa efeitos graves na rede
neural localizada na espinha dorsal resultando em problemas de coordenação muscular,
alteração da marcha, manutenção postural, etc. [Dickson and Grünewald 2004; Hallett
2008; Rossi et al. 1996].
Esse e outros aspectos levaram a um crescimento de serviços de saúde remotos,
com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população [C. F. Gomes et al. 2018].
Também conhecidos como eHealth, esses serviços possibilitam benefícios significantes
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para as comunidades, tais como a prevenção de hospitalização desnecessária, a facilidade
do cuidado pessoal, consultas remotas, etc. [Mohammadzadeh and Safdari 2018].
Contudo, ainda há desafios quanto a implementação de sistemas para atender a
demanda desses serviços, como usabilidade e recursos financeiros, haja vista que esses
sistemas devem ser de fácil entendimento para profissionais de saúde e pacientes, além
de oferecerem baixo custo de manutenção [Blount et al. 2010].
A fim de resolver esses desafios, pesquisas voltadas para o uso de sensores na
medicina estão aumentando [Nguyen et al. 2017], sensores baseados em Sistemas
Microeletromecânicos (MEMS1), tecnologia que integra componentes eletrônicos e
mecânicos que podem ser utilizados para captação de sinais físicos [Ciuti et al. 2015].
Esses sensores possibilitam a quantificação e identificação dos sinais da DP de
forma não invasiva. Atualmente, o diagnóstico da DP é puramente clínico, não havendo
marcadores biológicos ou exames objetivos que indiquem a existência da doença ou sua
evolução [Goetz et al. 2007].
O uso de sensores, principalmente inerciais, funcionam como uma abordagem
efetiva para quantificar o tremor postural e de repouso, bem como a lentidão na realização
de movimentos (bradicinesia) [Teshuva et al. 2019], sintomas associados a DP.
Os dados coletados possibilitam melhor compreensão do status (regressão ou
progressão) da doença [Espay et al. 2016], provendo informações mais objetivas para os
profissionais de saúde que se utilizam dessas para um diagnóstico com maior grau de
precisão [Blount et al. 2010]. Por outro lado, essa grande coleta de dados trouxe consigo
desafios quanto ao gerenciamento e armazenamento desses [Cooper et al. 2009].
Entre os principais desafios, podem ser citados a escalabilidade dos dados, que
cresce exponencialmente de acordo com a quantidade de sensores utilizados, a
heterogeneidade e integração, que devido a existência de diferentes formatos de dados
torna-se mais complexa [Cooper et al. 2009].
Este artigo conduz um mapeamento sistemático a fim de fornecer uma visão geral
a respeito dos tópicos, gerenciamento e armazenamento da variada e volumosa
quantidade de dados de sensor, melhor entendendo as tecnologias usadas para esse
propósito. Vale ressaltar, que não foram encontradas outras revisões focadas nesse tópico.

2. Método
Visando identificar as tecnologias mais adequadas para o gerenciamento e
armazenamento de dados, neste trabalho é efetuada uma revisão de literatura.
2.1.

Termos de Busca

Para este estudo, foram selecionados artigos utilizando palavras chave em
publicações entre os anos de 2017 e 2019, utilizando as bases de dados ScienceDirect e
PubMed. As palavras chave utilizadas foram, (Sensor data) AND (management OR

1

Sigla em inglês, Micro-Electro-Mechanical Systems.
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storage) AND (remote health monitoring) AND (Parkinson’s disease OR chronic
neurological disorders) no título e no abstract das publicações.
2.2.

Critérios de Exclusão e Inclusão

Foram incluídos os artigos que atenderam aos critérios que seguem: (1) foram
publicados entre os anos 2017 e 2019; (2) são tecnologias utilizadas para monitorar
disfunções que afetam as funções motoras de pacientes; (3) lidam com gerenciamento
e/ou armazenamento de dados de sensores; (4) possuem foco em arquiteturas de
monitoramento de saúde remoto.
Quanto aos critérios de exclusão, foram excluídos (1) estudos não escritos na linga
inglesa, (2) artigos completos não publicados, (3) documentos que não são artigos
científicos, (4) trabalhos retornados que não especificam aplicação a DP. A Figura 1
detalha os passos percorridos para a seleção dos artigos utilizados nesta revisão.
A fim de filtrar os artigos, foi realizada uma busca das palavras chave selecionadas
nos títulos e abstracts desses, caso encontradas o texto completo foi analisado utilizando
os critérios de inclusão e exclusão.

Figura 1. Procedimentos realizados para a seleção de arquivos para a revisão
de literatura.

3. Resultados e Discussões
Por meio dos procedimentos de filtragem descritos na seção 2, foram selecionados
os artigos que estão detalhados nessa seção, a fim de identificar os principais pontos que
possam auxiliar na solução dos desafios encontrados quanto ao gerenciamento e
armazenamento de dados de sensores no cenário de disfunções neuromotoras, em especial
a Doença de Parkinson. A tabela 1 mostra uma visão geral dos artigos selecionados, sendo
esses mais bem detalhados nas subseções 3.1, 3.2 e 3.3, que levam o título dos artigos
analisados.

333

VII Escola Regional de Informática de Goiás, Goiânia - GO, 22 e 23 de Novembro de 2019.

Tabela 1. Visão geral dos artigos que passaram no critério de inclusão e
exclusão.

Autor/Ano

Sensores

Disfunção
neuromotora

Armazenamento
de dados

Pré-processamento de
dados

Há um aumento
saúde centrados
vista como um im

[Farahani et
al. 2018]

Sensor flexível

Doença de
Parkinson

Plataforma em
nuvem (os autores
não especificaram
uma plataforma
específica)

-

Acerca da vast
quantidade de
autores dividem o
camada de rede
névoa (fog ou ed
decisões sensitiv
plataforma em nu
os dados de múlt
também realiza
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Autor/Ano

[Nweke et
al. 2019]

[Milosevic
and Farella
2017]

Sensores

Acelerometro,
giroscópio,
magnetometro

Acelerometro,
giroscópio,
magnetometro

Disfunção
neuromotora

Doença de
Parkinson

Doença de
Parkinson
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-
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Pré-processamento de
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ponderada,
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roteamento epidêmico,
teoria baseada em gráficos,
análise correlacionada
canonica profunda.

Seleção de características
com utilização da
Filtragem de Kalman.

O uso de sistema
classificadores
implementados n
reconhecimento
aumentar a robus

Contudo, ainda sã
grande coleção
implementação
aprimoramento
dados de sensores

As principais car
rede com o
processamento a
aplicação em an
para pacientes co
reabilitação e ava
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3.1. Towards fog-driven IoT eHealth: Promises and challenges of IoT in
medicine and healthcare
[Farahani et al. 2018] propõe uma solução baseada na Internet das “Coisas” (IoT
) multicamada, que lida com aquisição e processamento de dados, plataforma em nuvem
e análise de big data. Na camada de dispositivo, dispositivos médicos inteligentes
habilitam os indivíduos a monitorar os seus dados de saúde a qualquer momento por meio
de computadores ou dispositivos móveis sincronizando os seus dados com a plataforma
em nuvem.

2

Há também a camada de névoa (fog), que é responsável pelo pré-processamento
de dados a fim de diminuir o envio de dados não essenciais para a plataforma em nuvem,
e a camada de nuvem, é dividida em duas partes principais, conectividade e usuário.
Sendo a primeira para o gerenciamento das interfaces de usuário, e a segunda para a
comunicação entre a camada de névoa e a camada de nuvem.
A camada de nuvem é a responsável pelo gerenciamento de dados, utilizando
diferentes protocolos (i.e., wifi, 3G/4G, etc.) para a realização da conexão com os
dispositivos inteligentes, para disponibilização (i.e., REST API, WebSocket, etc.) e
processamento de dados. Contudo, não há informações detalhadas quanto a modelagem
de dados ou tecnologias para o armazenamento e organização dos dados coletados pelos
sensores.
3.2.
Data fusion and multiple classifier systems for human activity detection and
health monitoring: Review and open research direction
Em [Nweke et al. 2019] é realizada uma revisão tendo foco no pré-processamento
de dados e classificação. Nesse trabalho são utilizadas técnicas de fusão de dados, que
envolvem a integração de dados de múltiplos dispositivos para aumentar a robustez,
generalização e confiabilidade, diminuindo as incertezas de capturas com altas taxas de
amostragem (indiretas).
Além do pré-processamento utilizando média ponderada, filtragem de Kalman
dentre outras técnicas, também são identificados pontos fortes e fracos dos principais
sensores, tais como giroscópio e acelerômetro, que reduzem os efeitos do ruído, oferecem
informações complementares sobre o movimento, etc., porém não são capazes de detectar
a postura do usuário em tempo real.
São citadas também, algumas técnicas de inteligência artificial para análise de
dados (suport vector machine, artificial neural networks, naive bayes, etc.) conduzindo
uma combinação (fusão) de características com objetivo de identificar atividade humana.
Porém, não foram encontrados detalhes relevantes quanto ao gerenciamento e
armazenamento de dados.
3.3.

Wireless MEMS for wearable sensor networks

[Milosevic and Farella 2017] propõe uma abordagem para monitoramento de
movimento e postura de usuários com foco no hardware, onde uma unidade de

2

Sigla em inglês, Internet of Things.
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processamento central (CPU3) de um smartphone é a responsável por gerenciar os nós
(diferentes tipos de sensores), processar os dados e rotear as informações corretas quando
necessário.
Com objetivo de diminuir a dimensão dos dados, os autores utilizam uma extração
de características com a filtragem de Kalman, sendo essa segundo os autores, a mais
flexível para selecionar os aspectos de interesse a serem coletados. Assim como os demais
artigos encontrados, não foram dadas informações específicas relativas ao
armazenamento dos dados.
3.4.

Discussões

Quanto ao gerenciamento e armazenamento de dados de sensores para a avaliação
da DP, ou outras disfunções neuromotoras nos artigos selecionados, se observa a
existência de poucas informações relevantes principalmente quanto ao armazenamento e
modelagem dos dados coletados, o que pode estar diretamente relacionado a “recente”
descoberta dos problemas ao lidar com a variedade, velocidade e volume dos dados
atualmente [Farahani et al. 2018].
Outros fatores tais como a quantidade de anos definida pelos autores, ou ainda o
afunilamento das palavras chaves com o foco na doença de Parkinson, management e
storage podem ter contribuído para o pequeno número de trabalhos encontrados.
Contudo, caso essas palavras não fossem utilizadas, o número de artigos com foco no
hardware ou estudos que envolvem sensores apareceriam mais apesar de não tratarem do
armazenamento ou gerenciamento de dados.
Sobre o gerenciamento, os artigos selecionados tiveram como foco os sensores
para a coleta dos dados, investigando o agrupamento de múltiplos sensores em uma
mesma aplicação a fim de melhorar a qualidade da coleta, e o pré-processamento de
dados, utilizando diversos algoritmos de fusão ou seleção de característica dos dados,
com objetivo de diminuir a dimensão dos dados antes de enviá-los para armazenamento.
Entre as vantagens da diminuição da dimensão dos dados, está a diminuição de
variáveis, além de uma representação reduzida ou comprimida dos dados originais,
contudo há a possibilidade da perda de dados [Han et al. 2012].
Outro aspecto a ser mencionado é a não padronização de dados, que dificulta o
desenvolvimento de frameworks generalizados capazes de realizar reconhecimento de
atividade motora humana [Jordao et al. 2018], segundo [Farahani et al. 2018] a
complexidade da padronização encontra-se na tecnologia IoT, pois essa utiliza de
variadas disciplinas que são reguladas por diferentes órgãos.

4. Conclusão
Após a análise dos artigos selecionados, puderam ser identificados principalmente
a falta de informações quanto as tecnologias utilizadas para o armazenamento dos dados,
com exceção a utilização de plataformas em nuvem que são citadas em [Farahani et al.

3

Sigla em inglês, Central Processing Unit.

337

VII Escola Regional de Informática de Goiás, Goiânia - GO, 22 e 23 de Novembro de 2019.

2018] e em [Nweke et al. 2019], que possuem como principal benefício a facilidade de
escalonamento [Yu et al. 2016].
Ademais, a fim de aprimorar a qualidade dos dados coletados por esse
mapeamento sistemático, este estudo pode ser expandido considerando trabalhos
publicados nos últimos 5 anos, explorar outras bases de pesquisa científica, além de
realizar uma nuvem de palavras com objetivo de melhor selecionar as palavras chaves.
Além do que foi descrito anteriormente, a segurança, a escalabilidade e a
interoperabilidade dos dados, também podem ser o foco de pesquisas futuras.
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Abstract. The advent of the Big Data era, Digital Humanities (DH) have emerged as
new area of research, transverse to the humanities (sociology, history, philosophy,
linguistics, literature, art, etc.) and the computer sciences. In this paper we map the use
of Machine Learning (ML) algorithms in DH from the search for papers in Google
Scholar and Capes Portal. In order to provide support for the organization of
systematic literature reviews, it is outlining an overview of the use of ML algorithms,
models and techniques in DH. We found that the most commonly used ML algorithms
used in DH are Clustering and Neural Networks, and, the least used are Association
Rules and Classification Rules.
Resumo. Com o advento da era Big Data, as Humanidades Digitais (HD) surgem
como nova área de investigação, transversal às humanidades tradicionais (sociologia,
história, filosofia, linguística, literatura, arte, etc.) e as ciências da computação. Neste
trabalho é realizado um mapeamento da utilização de algoritmos de Aprendizado de
Máquina (AM) nas HD, a partir da busca de trabalhos nas bases científicas Google
Acadêmico e Periódicos Capes. Com vistas a fornecer suporte para organização de
revisões sistemáticas de literatura, é delineando um panorama da utilização de
algoritmos, modelos e técnicas de AM nas HD. Foi possível constatar que os
algoritmos de AM mais utilizados nas HD são Clusterização e Redes Neurais, e os
menos utilizados são Regras de Associação e Regras de Classificação.

1. Introdução
As epistemologias estabelecidas em todas as ciências são desafiadas pelo advento da era
Big Data, trazendo consigo uma gama de oportunidades e desafios [Kitchin 2014]. As
oportunidades surgem à medida que crescem as possibilidades de acesso a dados em larga escala,
o que impulsiona o aprimoramento contínuo dos mais variados tipos de tecnologias da
informação e seus usos nos mais variados espectros da vida humana [Demchenko 2013].
Sob a égide dessa avalanche de dados da era Big Data, surge a área de investigação
denominada Humanidades Digitais [Cambridge 2017]. Essa área de pesquisa é transversal às
humanidades tradicionais (como história, filosofia, linguística, literatura, arte, arqueologia,
música e cultura) e às ciências da computação [Borgman 2009] [Evans and Rees 2012].
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Na era Big Data, grandes desafios ainda devem ser enfrentados pelas HD: de um lado,
tem-se a abundância de dados que retratam as realidades humanas, do outro lado, uma variedade
de algoritmos, métodos e técnicas computacionais que podem ser usadas no processamento
desses dados. Métodos, modelos e técnicas que implementam algoritmos com origem no
Aprendizado de Máquina (AM) são capazes de apoiar as HD a superar esses desafios
[Cambridge 2017].
Dentro da Ciência da Computação, o Aprendizado de Máquina é um subcampo da
Inteligência Artificial que investiga técnicas computacionais capazes de adquirir
automaticamente novas habilidades e conhecimentos. A premissa básica do AM é a construção
de algoritmos que possam receber dados de entrada e extrair desses dados algum tipo de modelo
ou padrão [Norvig and Russell 2014].
Os algoritmos de AM podem ser divididos em duas principais categorias, de acordo com
o tipo da tarefa de aprendizado. Nas tarefas preditivas, o objetivo é predizer novos atributos ou
classificar novos dados. Nas tarefas descritivas, o objetivo é aprender um modelo ou padrão que
sumariza alguma relação entre os dados [Tan 2013] [Han 2011].
Quando categorizados de acordo com a técnica de aprendizado que utilizam, existem
grupos de algoritmos de AM relativamente conhecidos que realizam as tarefas de predição
(classificação) e descrição. Em alguns casos, dependendo da técnica, ambas tarefas de
aprendizado podem ser realizadas [Tan 2013] [Han 2011].
O objetivo da presente pesquisa é realizar um mapeamento da utilização de algoritmos de
Aprendizado de Máquina nas Humanidades Digitais, de forma específica, pretende-se identificar
quantitativos de trabalhos que utilizam algoritmos, modelos e técnicas de Aprendizado de
Máquina utilizados nas Humanidades Digitais.
Realizando uma busca nas bases de dados Google Acadêmico e Periódicos Capes com os
termos (strings de busca) “Digital Humanities” AND “Machine Learning”, é retornado como
resultado, respectivamente, 5.350 e 570 trabalhos científicos tratando do tema. É necessário
pontuar que pesquisas que exploram temáticas ligadas a utilização do Aprendizado de Máquina
nas Humanidades Digitais são relativamente recentes e tem um caráter altamente inovador e
multidisciplinar [Cambridge, 2017].
Os resultados dessas buscas demonstram que é necessário realizar um mapeamento
desses trabalhos, para que questões de pesquisa, como a que segue, seja respondida: Quais são os
algoritmos, modelos e técnicas de AM utilizados nas Humanidades Digitais?
Para responder essa questão, são apresentados resultados de uma pesquisa exploratória e
quantitativa nas bases de dados Google Acadêmico e Periódicos Capes, com o propósito de que
mapeamento da utilização dos algoritmos de AM nas HD seja realizado e, além disso, sirva de
suporte para a elaboração de revisões sistemáticas de literatura.
Uma contribuição da presente pesquisa é a constatação de que os algoritmos de AM mais
utilizados nas HD são Clusterização e Redes Neurais, e os algoritmos menos utilizados Regras
de Associação e Regras de Classificação.
A pesquisa aqui apresentada é fundamental para o empoderamento de profissionais e
pesquisadores que atuam tanto nas Ciências da Computação quanto nas Humanidades Digitais.
De forma específica, espera-se que esse empoderamento se dê por meio da compreensão do
cenário utilização dos algoritmos de AM nas HD, e posteriormente, com a apropriação das
formas de utilização desses algoritmos por parte desses profissionais e pesquisadores.
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2. Referencial Teórico
Uma nova área de estudo e pesquisa denominada Humanidades Digitais surge com a
evolução de Big Data. Essa nova área de investigação é transversal a áreas como as humanidades
tradicionais (como história, filosófica, linguística, literatura, arte, arqueologia, música e cultura),
ciências da computação [Borgman 2009].
Dentro das Ciências da Computação, o Aprendizado de Máquina é um subcampo da
Inteligência Artificial que investiga técnicas computacionais capazes de adquirir
automaticamente novas habilidades e conhecimentos. A premissa básica do Aprendizado de
Máquina é a constrição de algoritmos que possam receber dados de entrada e extrair desses
dados algum tipo de modelo ou padrão [Norvig and Russel, 2014].
Os algoritmos de Aprendizado de Máquina podem ser classificados em duas principais
categorias, de acordo com o tipo da tarefa de aprendizado. Nas tarefas preditivas ou de
classificação, o objetivo é predizer novos atributos ou classificar novos dados. Nas tarefas
descritivas, o objetivo é derivar um modelo ou padrão que sumariza algum tipo de relação entre
os dados [Tan 2013].
Nas tarefas de predição podem ser utilizados algoritmos que empregam como técnicas de
aprendizado Redes Neurais [Haykin 2001], Máquinas de Suporte Vetorial [Hwanjo 2011], Naive
Bayes [Larsen 2005], Regressão Linear [Lou 2012], Algoritmos Genéticos [Linden 2008]. Em
tarefas de descrição, podem ser empregadas técnicas como Regras de Associação e Extração de
Sequências [Adamo 2008], e Clusterização (Agrupamento de Dados) [Arabie and Soete, 1996].
Em alguns casos, dependendo da técnica empregada no algoritmo, ambas tarefas
aprendizado podem ser realizadas [Han et. al, 2011]. Algoritmos que empregam técnicas
aprendizado como Árvores de Decisão (Rezende, 2003), Regras de Classificação [Furnkranz
al. 2012] e K-NN (K-Nearest Neighbours) [Fonseca 2008] realizam ambas tarefas
aprendizado (Han et. al, 2011; Tan et al., 2013).

de
de
et.
de

Tomando como referência os trabalhos de Foster (2016) e Amaral (2016), foram
considerados na presente pesquisa Redes Neurais, Máquina de Suporte Vetorial, Regras de
Classificação, Regras de Associação e Clusterização (Agrupamento de Dados) em estudos das
Humanidades Digitais.

3. Materiais e Métodos
Os materiais utilizados na pesquisa são bases de dados de publicações científicas Google
Acadêmico e Periódicos Capes, os trabalhos retornados nas buscas realizadas nessas bases, além
de editores de textos, dentre eles LibreOffice1, Microsoft Word2 e Latex3, utilizados na
elaboração das comunicações. As bases de publicações científicas mencionadas foram escolhidas
devido a sua capacidade de indexar outras bases tais como ACM DL, Science Direct,
IEEExplorer e Scorpus.
1

https://pt-br.libreoffice.org/
https://support.office.com/pt-BR/word
3
https://www.latex-project.org/
2
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A pesquisa realizada neste trabalho é do tipo exploratória e quantitativa. O mapeamento é
realizado a partir da busca de trabalhos que constam nas bases de publicações científicas com
vistas a organizar revisões sistemáticas de literatura, tomando como referência o método
apresentado por [Sampaio and Mancini 2007].
A partir da constatação de uma grande variedade de trabalhos resultantes da busca com os
termos “Digital Humanities” AND “Machine Learning”, novos termos foram elaborados para
refinar os resultados da busca. As buscas e os acessos aos trabalhos retornados nas buscas foram
realizados com identificação, por meio do acesso remoto CAFé4, disponível no portal de
periódicos CAPES.

4. Resultados e Discussão
4.1 Refinamento dos termos utilizados nas buscas
Na primeira etapa de buscas foram utilizados termos em português e sua respectiva
tradução em inglês. Na segunda etapa, foi feito um refinamento apenas dos termos em inglês.
Tabela 1 – Termos de Busca e seus Refinamentos
Termos de Busca
“Humanidades Digitais” AND “Redes Neurais”
Humanidades Digitais” AND “Máquina de Suporte
Vetorial”
Humanidades Digitais” AND “Clusterização”

Refinamento dos Termos (em inglês)
“Digital Humanities” AND “Neural Network Classifier”
“Digital Humanities” AND “Neural Network Model”
“Digital Humanities” AND “Neural Network Algorithm
“Digital Humanities” AND “SVM5 Classifier”
“Digital Humanities” AND “SVM Model”
“Digital Humanities” AND “SVM Algorithm”
“Digital Humanities” AND “Clustering Technique”
“Digital Humanities” AND “Clustering Model”
“Digital Humanities” AND “Clustering Algorithm”

Na Tabela 1 são apresentados os termos de busca em português e o respectivo
refinamento dos termos em inglês. Além desses termos, foram realizadas buscas com
“Humanidades Digitais” AND “Regras de Classificação” e “Humanidades Digitais” AND
“Regras de Associação”, em português e inglês. Como o número de trabalhos retornados para os
termos em português foi 1 e 0, respectivamente, no Google Acadêmico e no Periódicos Capes,
optou-se por não refinar esses termos de busca.
4.2 Resultados das buscas com termos Humanidades Digitais e Redes Neurais
Tabela 2 – Resultados das buscas com termos Humanidades Digitais e Redes Neurais
String de busca

Site

“Humanidades Digitais” AND “Redes Neurais”

Google Acadêmico

“Digital Humanities” AND “Neural Networks”

Google Acadêmico

“Humanidades Digitais” AND “Redes Neurais”

Periódicos Capes

“Digital Humanities” AND “Neural Networks”

Periódicos Capes

4

Quantidade de resultados
7 resultados
1.070 resultados
16 resultados
391 resultados

Disponível em https://www.periodicos.capes.gov.br/?option=com_plogin&ym=3&pds handle=&calling_
system=primo&institute=CAPES&targetUrl=http://www.periodicos.capes.gov.br&Itemid=155&pagina=CAFe
acesso em 12/08/2019.
5
Sigla para Support Vector Machine
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Foram realizadas buscas com os termos “Humanidades Digitais” AND “Redes Neurais” e
“Digital Humanities” AND “Neural Networks” tanto na base Google Acadêmico quanto
Periódicos Capes. Os resultados são apresentados na Tabela 2.
É possível observar que o número de trabalhos publicados em português é bem menor
que o número de trabalhos publicados em inglês. Em português foram encontrados 7 trabalhos
no Google Acadêmico e 16 trabalhos nos Periódicos Capes. Como o número de trabalhos em
inglês é grande, foi necessário refinar a busca com os termos “Digital Humanities” AND
“Neural Network Classifier”, “Digital Humanities” AND “Neural Network Model” e “Digital
Humanities” AND “Neural Network Algorithm”. Na Tabela 3 são apresentados os resultados
dessas buscas.
Tabela 3 – Resultados do Refinamento das buscas com termos Humanidades Digitais e Redes Neurais
String de busca
“Digital Humanities” AND “Neural Network Classifier”
“Digital Humanities” AND “Neural Network Model”
“Digital Humanities” AND “Neural Network Algorithm”
“Digital Humanities” AND “Neural Network Classifier”
“Digital Humanities” AND “Neural Network Model”
“Digital Humanities” AND “Neural Network Algorithm”

Site
Google Acadêmico
Google Acadêmico
Google Acadêmico
Periódicos Capes
Periódicos Capes
Periódicos Capes

Quantidade de resultados
32 resultados
106 resultados
8 resultados
1 resultado
4 resultados
0 resultados

Comparando os quantitativos da Tabela 2 com a Tabela 3, de 1.070 resultados da busca
no Google Acadêmico com termos “Digital Humanities” AND “Neural Networks”, o
refinamento dos termos para“Digital Humanities” AND “Neural Network Classifier”, “Digital
Humanities” AND “Neural Network Model” e “Digital Humanities” AND “Neural Network
Algorithm” fez o número de trabalhos retornados cair para 146. Essa diferença aponta que 924
trabalhos não foram alcançados pela busca com o refinamento dos termos.
Ainda comparando os quantitativos da Tabela 2 com a Tabela 3, para as buscas realizadas
na base Periódicos Capes, é possível observar que de 391 trabalhos retornados pela busca com
termos “Digital Humanities” AND “Neural Networks”, apenas 5 trabalhos foram retornados pela
busca com refinamento dos termos, ou seja, 386 trabalhos não foram alcançados com o uso dos
termos “Digital Humanities” AND “Neural Network Classifier”, “Digital Humanities” AND
“Neural Network Model” e “Digital Humanities” AND “Neural Network Algorithm”.
Os resultados apresentados na Tabela 3 apontam para uma predominância de trabalhos
que usam o termo “model” para indicar a utilização de Redes Neurais nas HD.
4.3 Resultados das buscas com Humanidades Digitais e Máquina de Suporte Vetorial
Tabela 4 – Resultados das buscas com termos Humanidades Digitais e SVM
String de busca

Site

“Humanidades Digitais” AND “Máquina de Suporte Vetorial”
“Digital Humanities” AND “Support Vector Machine”
“Humanidades Digitais” AND “Máquina de Suporte Vetorial”
“Digital Humanities” AND “Support Vector Machine”

345

Google Acadêmico
Google Acadêmico
Periódicos Capes
Periódicos Capes

Quantidade de
resultados
0 resultados
765 resultados
0 resultados
67 resultados
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Na Tabela 4 são apresentados os resultados das buscas com os termos “Humanidades
Digitais” AND “Máquina de Suporte Vetorial” e “Digital Humanities” AND “Suport Vector
Machine” tanto na base Google Acadêmico quanto Periódicos Capes. É possível observar que
não há publicações que empregam os termos utilizados nas buscas em português em ambas bases
de trabalhos científicos.
Como o número de trabalhos em inglês é grande, foi necessário refinar a busca utilizando
os termos “Digital Humanities” AND “SVM Classifier”, “Digital Humanities” AND “SVM
Model” e “Digital Humanities” AND “SVM Algorithm”. Os resultados para essas buscas são
apresentados na Tabela 5.
Tabela 5 – Resultados do Refinamento das buscas com termos Humanidades Digitais e SVM
String de busca

Site

“Digital Humanities” AND “SVM Classifier”
“Digital Humanities” AND “SVM Model”
“Digital Humanities” AND “SVM Algorithm”
“Digital Humanities” AND “SVM Classifier”
“Digital Humanities” AND “SVM Model”
“Digital Humanities” AND “SVM Algorithm”

Google Acadêmico
Google Acadêmico
Google Acadêmico
Periódicos Capes
Periódicos Capes
Periódicos Capes

Quantidade de
resultados
197 resultados
70 resultados
41 resultados
20 resultados
6 resultados
3 resultados

Comparando os quantitativos da Tabela 4 com a Tabela 5, de 765 resultados da busca no
Google Acadêmico com termos “Digital Humanities” AND “SVM”, o refinamento dos termos
para “Digital Humanities” AND “SVM Classifier”, “Digital Humanities” AND “SVM Model” e
“Digital Humanities” AND “SVM Algorithm” fez o número de trabalhos retornados cair para
308 resultados. Essa diferença aponta que 457 trabalhos não foram alcançados pela busca com o
refinamento dos termos.
Considerando as buscas realizadas na base Periódicos Capes, ainda comparando os
quantitativos da Tabela 4 e Tabela 5, é possível observar que de 67 trabalhos retornados pela
busca com termos “Digital Humanities” AND “Neural Networks”, 29 trabalhos foram
retornados pela busca com refinamento dos termos, ou seja, 38 trabalhos não foram alcançados
com o uso dos termos Digital Humanities” AND “SVM Classifier”, “Digital Humanities” AND
“SVM Model” e “Digital Humanities” AND “SVM Algorithm”.
Os resultados apresentados na Tabela 5 apontam para uma predominância de trabalhos
que usam o termo “classifier” para indicar a utilização de Máquinas de Suporte Vetorial nas HD.
4.4 Resultados das buscas com termos Humanidades Digitais e Regras de Classificação
Os resultados das buscas com os termos “Humanidades Digitais” AND “Regras de
Classificação” e “Digital Humanities” AND “Classification Rules” tanto na base Google
Acadêmico quanto Periódicos Capes, são apresentados na Tabela 6.
Tabela 6 – Resultados das buscas com termos Humanidades Digitais e Regras de Classificação
String de busca
“Humanidades Digitais” AND “Regras de Classificação”
“Digital Humanities” AND “Classification Rules”
“Humanidades Digitais” AND “Regras de Classificação”
“Digital Humanities” AND “Classification Rules”
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Site
Google Acadêmico
Google Acadêmico
Periódicos Capes
Periódicos Capes

Quantidade de resultados
1 resultado
56 resultados
0 resultados
8 resultados
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É possível observar que apenas 1 publicação emprega os termos utilizados nas buscas em
português no Google Acadêmico e, na base Periódicos Capes, nenhum trabalho foi retornado.
Sendo assim, os resultados apresentados na Tabela 6 apontam para uma predominância de
trabalhos que usam o termo em inglês na utilização de Regras de Classificação nas HD.
4.5 Resultados das buscas com termos Humanidades Digitais e Regras de Associação
Os resultados das buscas com os termos “Humanidades Digitais” AND “Regras de
Associação” e “Digital Humanities” AND “Association Rules” tanto na base Google Acadêmico
quanto Periódicos Capes, são apresentados na Tabela 7.
Tabela 7 – Resultados das buscas com termos Humanidades Digitais e Regras de Associação
String de busca
“Humanidades Digitais” AND “Regras de Associação”
“Digital Humanities” AND “Association Rules”
“Humanidades Digitais” AND “Regras de Associação”
“Digital Humanities” AND “Association Rules”

Site
Google Acadêmico
Google Acadêmico
Periódicos Capes
Periódicos Capes

Quantidade de resultados
1 resultado
154 resultados
0 resultados
15 resultados

É possível observar que apenas 1 publicação emprega os termos utilizados nas buscas em
português no Google Acadêmico e, na base Periódicos Capes, nenhum trabalho foi retornado.
Portanto, os resultados apresentados na Tabela 7 apontam para uma predominância de trabalhos
que usam o termo em inglês para indicar a utilização de Regras de Associação nas HD.
4.6 Resultados das buscas com termos Humanidades Digitais e Clusterização
Os resultados das buscas com os termos “Humanidades Digitais” AND “Clusterização” e
“Digital Humanities” AND “Clustering” tanto na base Google Acadêmico quanto Periódicos
Capes são apresentados na Tabela 8. Na presente pesquisa optou-se por não usar o termo
“Agrupamento” no lugar de “Clusterização”, o que pode ser feito em trabalhos futuros.
Tabela 8 – Resultados das buscas com termos Humanidades Digitais e Clusterização
String de busca
“Humanidades Digitais” AND “Clusterização”
“Digital Humanities” AND “Clustering”
“Humanidades Digitais” AND “Clusterização”
“Digital Humanities” AND “Clustering”

Site
Google Acadêmico
Google Acadêmico
Periódicos Capes
Periódicos Capes

Quantidade de resultados
4 resultados
3.950 resultados
0 resultados
88 resultados

É possível observar que foi retornado na busca 4 publicações em português no Google
Acadêmico e, na base Periódicos Capes, nenhum trabalho foi retornado. Sendo assim, os
resultados apresentados na Tabela 8 apontam para uma predominância de trabalhos publicados
em inglês que utilizam Clusterização nas HD.
Tabela 9 – Resultados do Refinamento das buscas com termos Humanidades Digitais e Clusterização
String de busca
“Digital Humanities” AND “Clustering Technique”
“Digital Humanities”” AND “Clustering Model”
“Digital Humanities” AND “Clustering Algorithm”
“Digital Humanities” AND “Clustering Technique”
“Digital Humanities” AND “Clustering Model”
“Digital Humanities” AND “Clustering Algorithm”

Site
Google Acadêmico
Google Acadêmico
Google Acadêmico
Periódicos Capes
Periódicos Capes
Periódicos Capes
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Quantidade de resultados
110 resultados
27 resultados
374 resultados
13 resultados
0 resultados
62 resultados
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Como o número de trabalhos em inglês é expressivo, foi necessário refinar a busca
utilizando os termos “Digital Humanities” AND “Clustering Technique”, “Digital Humanities”
AND “Clustering Model” e “Digital Humanities” AND “Clustering Algorithm”. Os resultados
para essas buscas são apresentados na Tabela 9.
Comparando os quantitativos da Tabela 8 com a Tabela 9, de 3.950 resultados da busca
no Google Acadêmico com termos “Digital Humanities” AND “Clustering”, o refinamento dos
termos para “Digital Humanities” AND “Clustering Technique”, “Digital Humanities” AND
“Clustering Model” e “Digital Humanities” AND “Clustering Algorithm” fez o número de
trabalhos retornados cair para 511 resultados. Essa diferença aponta que 3.439 trabalhos não
foram alcançados pela busca com o refinamento dos termos.
Considerando as buscas realizadas na base Periódicos Capes, ainda comparando os
quantitativos da Tabela 8 e Tabela 9, é possível observar que de 88 trabalhos retornados pela
busca com termos “Digital Humanities” AND “Clustering”, 78 trabalhos foram retornados pela
busca com refinamento dos termos, ou seja, 10 trabalhos não foram alcançados com o uso dos
termos “Digital Humanities” AND “Clustering Technique”, “Digital Humanities” AND
“Clustering Model” e “Digital Humanities” AND “Clustering Algorithm”.
Os resultados apresentados na Tabela 9 apontam para uma predominância de trabalhos
que usam o termo “Algorithm” para indicar a utilização de Clusterização nas HD.
4.7 Discussão dos Resultados
Os resultados apresentados mostram que há uma carência de publicações em português e
evidenciam que as comunicações científicas escritas em inglês são predominantes.
Tabela 10 – Sumarização dos Resultados obtidos via Google Acadêmico
Aprendizado de Máquina
Redes Neurais
Máquina de Suporte Vetorial
Regras de Classificação
Regras de Associação
Clusterização

Resultados sem Refinamento
(termos em inglês)
1.070
765
56
154
3.950

Termo Predominante
(refinamento em inglês)
Model
Classifier
Algorithm

Resultados com
Refinamento
106
197
374

Na Tabela 10 é apresentada uma sumarização dos resultados obtidos nas buscas com
termos em inglês para a utilização dos algoritmos de AM nas HD via Google Acadêmico. É
possível observar que, para tarefas de predição, Redes Neurais são as mais utilizadas; e para
tarefas descritivas, Clusterização é mais utilizada.
É interessante observar que o termo “Model” é predominante para Redes Neurais,
enquanto o termo “Classifier” é predominante para Máquina de Suporte Vetorial, e o termo
“Algorithm” é predominante para Clusterização. Esses resultados podem contribuir
significativamente na definição dos termos adequados em buscas de trabalhos para uma revisão
sistemática de literatura.
Tabela 11 – Sumarização dos Resultados obtidos via Periódicos Capes
Aprendizado de Máquina
Redes Neurais
Máquina de Suporte Vetorial

Resultados sem refinamento
(termos em inglês)
391
67
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Termo Predominante
(refinamento em inglês)
Model
Classifier

Resultados com
Refinamento
4
20
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Regras de Classificação
Regras de Associação
Clusterização

8
15
88

Algorithm

62

É possível constatar, ainda na Tabela 10, que os algoritmos de Clusterização são mais
utilizados nas HD que os demais. Em seguida, os mais utilizados são os algoritmos de Redes
Neurais. Além disso, é possível ainda observar os algoritmos menos utilizados destacando-se
Regras de Associação e Regras de Classificação.
Na Tabela 11 é apresentada uma sumarização dos resultados obtidos nas buscas com
termos em inglês via Periódicos Capes, para mapear a utilização dos algoritmos de AM nas HD.
Pode ser observado que, para tarefas de predição, Redes Neurais são as mais utilizadas nas HD; e
para tarefas descritivas, Clusterização é mais utilizada nas HD, corroborando os resultados
obtidos nas buscas via Google Acadêmico. Observando-se os algoritmos menos utilizados,
destacam-se novamente Regras de Associação e Regras de Classificação.
É interessante observar novamente que o termo “Model” é predominante para Redes
Neurais, enquanto o termo “Classifier” é predominante para Máquina de Suporte Vetorial, e o
termo “Algorithm” é predominante para Clusterização.
5. Conclusão
Pesquisas que exploram temáticas ligadas a utilização do Aprendizado de Máquina nas
Humanidades Digitais são recentes e tem um caráter altamente inovador e multidisciplinar. O
escopo do presente trabalho se limita em compreender quais algoritmos de AM são mais
utilizados nas HD, não englobando o funcionamento desses algoritmos. Não foram consultadas
diretamente bases como ACM DL, Science Direct, IEEExplorer e Scorpus pois, tanto Google
Acadêmico quanto Periódicos Capes indexam trabalhos dessas bases.
Uma importante contribuição do mapeamento realizado nesta pesquisa é a constatação de
que os algoritmos de AM mais utilizados nas HD são Clusterização e Redes Neurais, com a
predominância de trabalhos publicados em inglês. Os algoritmos menos utilizados são Regras de
Associação e Regras de Classificação, também com predominância de publicações em inglês.
O mapeamento produzido mostra uma extensa utilização dos principais algoritmos de
AM nas HD, tais como, Redes Neurais, Máquina de Suporte Vetorial e Clusterização
(Agrupamento de Dados). Destaca-se que, nem sempre, os trabalhos reportados utilizam o termo
“Algorithm” para se referir ao Aprendizado de Máquina empregado no estudo das HD. Termos
como “Model” e “Classifier” também são empregados.
É importante observar que a base de trabalhos científicos Google Acadêmico é mais
abrangente na indexação dos trabalhos que utilizam AM nas HD, em detrimento ao portal
Periódicos Capes. Existe a possibilidade de que o Google Acadêmico aponte para os mesmos
trabalhos que Periódicos Capes, e vice-versa. Essa hipótese pode ser investigada no futuro.
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Abstract. Unfortunately, environmental problems occur frequently and are not
always reported. Reporting is an indispensable mechanism that causes offenders
to be punished or repair the damage caused. This paper presents a proposal for
the development of a system for the creation, monitoring and management of
complaints against environmental crimes for the city of Paraúna - GO. Thus, in
order to automate these processes, a website is being developed that will be
available to citizens and the Department of the Environment, based on the data
used by the IBAMA environmental agency. The details of this system, which is
being built using the PHP language and the object orientation paradigm, are
shown.
Resumo. Infelizmente, os problemas ambientais ocorrem com frequência e nem
sempre são denunciados. A denúncia é um mecanismo indispensável que faz os
infratores serem punidos ou repararem os danos causados. Este trabalho
apresenta uma proposta para desenvolvimento de um sistema de criação,
acompanhamento e gerenciamento de denúncias contra crimes ambientais para o
município de Paraúna – GO. Desta forma, com o intuito de automatizar esses
processos está sendo desenvolvido um website que estará à disposição dos
cidadãos e Secretaria do Meio Ambiente, baseando-se nos dados utilizados pelo
órgão ambiental IBAMA. São mostrados os detalhes deste sistema, que está sendo
construído utilizando a linguagem PHP e o paradigma de orientação a objetos.

1. Introdução
Segundo [Naime, 2017], a revolução industrial contribuiu para o avanço econômico social
de vários países, porém, este acontecimento fez com que vários problemas ambientais
fossem vistos de maneira insignificante. Como consequência para esta transformação fora
de controle, resultaram os impactos ambientais que se tornaram visíveis para a população,
no entanto, estes problemas eram vistos como necessários para o grande avanço gerado por
esta revolução.
De acordo com [Sediyama et al., 2016], as políticas públicas levaram os últimos 40
anos para serem criadas e desenvolvidas, elas se resultaram de atos coletivos realizados entre
pessoas e organizações dentro e fora do país. Inicialmente não existiam políticas públicas
específicas para a defesa do meio ambiente, no entanto, após 1972, as abordagens contra
crimes ambientais começaram a ser realizadas com base em outras políticas distintas
existentes. Dentre os assuntos defendidos pelas políticas públicas estavam: incentivar
empresas privadas na realização de iniciativas contra à exploração do meio ambiente,
saneamento rural, educação sanitária e interesses econômicos internos e externos.
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Com o passar do tempo, as políticas públicas ambientais vieram com o objetivo de
conscientizar a população sobre como preservar o meio ambiente. Segundo [Santos and
Imbernon, 2014], “No século XX, em meio às diversas discussões realizadas acerca dos
problemas ambientais, que surgiram a partir da Revolução Industrial do século XIX, ocorre
o surgimento da popularização do uso do termo meio ambiente”. De acordo com [Zasso et
al., 2014], “Meio ambiente é a totalidade dos fatores que influenciam a vida biológica de um
organismo ou de uma população”.
Segundo [Scalei, 2016], “(...) Dano ambiental é a lesão aos recursos ambientais,
como consequente degradação – alteração adversa ou in pejus – do equilíbrio ecológico e da
qualidade de vida”. Atualmente, torna-se perceptível a existência da preocupação com o
meio ambiente em todo o mundo. É possível notar que várias empresas buscam meios
alternativos para a fabricação de produtos limpos e sustentáveis com o objetivo de diminuir
resíduos tóxicos que prejudicam o meio ambiente e refletirem na utilização dos recursos
naturais que se encontram cada dia mais escassos [Cunha and Suarte, 2016].
A Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, também conhecida como lei dos crimes
ambientais, tem como objetivo informar as sanções penais, administrativas e outras
providências que podem ser aplicadas a aqueles que realizarem atividades prejudiciais ao
meio ambiente. O Capítulo V, classifica os crimes ambientais como: contra a fauna, contra
a flora, poluição e outros crimes ambientais, contra o ordenamento urbano e o patrimônio
cultural e contra a administração ambiental. As penas para quem comete esse tipo de crime
são variadas e podem ser aplicadas através de multas, detenções, reclusões, etc [Brasil,
1998].
As denúncias contra crimes ambientais podem ser feitas através de órgãos ambientais
especializados, prefeituras, secretarias estaduais do meio ambiente, conselhos do meio
ambiente, polícia florestal, civil e militar, etc [Jusbrasil, 2014]. No órgão de proteção
ambiental, de nível hierárquico maior, IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis), as denúncias ambientais podem ser feitas via telefone,
website e atendimento presencial, podendo ser criadas anonimamente, caso o usuário não se
identifique não poderá acompanhar o andamento da denúncia. Os dados necessários para
registrar uma denúncia ambiental são: descrição, anexos, local, estado, município,
geolocalização, nome do envolvido, função do envolvido, órgão/empresa [Governo do
Brasil, 2014].
De acordo com [Nogueira, 2018], o departamento do meio ambiente da prefeitura de
Paraúna – GO é responsável por receber as denúncias contra crimes ambientais da região.
As denúncias podem ser feitas por telefone, e-mail e presencialmente, podendo ser criadas
anonimamente. Porém, não existe um padrão de formulário adotado pelo órgão apresentando
os dados obrigatórios para denunciar. Portanto, como não existe um padrão de informações
para registrar as denúncias ambientais, o software será desenvolvido baseando-se nos dados
utilizados pelo órgão ambiental IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis).
Segundo [Silva and Rech, 2015], um dos grandes fatores que impedem a sociedade
de serem ativos contra o crime ambiental é a falta de conhecimento de como proceder com
a denúncia em determinada situação. Desta forma muitas vezes as pessoas deixam de
reportar aos órgãos responsáveis o ocorrido, para que estes possam tomar as devidas
providências. De acordo com [Nogueira, 2018], as dificuldades e dúvidas frequentes
enfrentadas pelos cidadãos de Paraúna – GO ao tentar realizar uma denúncia ambiental são,
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onde denunciar e o que pode ser denunciado. Após adquirir as informações básicas da
denúncia, independentemente do método a ser utilizado, na maioria dos casos o denunciante
fica preocupado de registrar a denúncia por “medo” de ser identificado.
Este artigo tem como proposta o desenvolvimento de um sistema de criação,
acompanhamento e gerenciamento de denúncias contra crimes ambientais. Portanto, com o
intuito de automatizar esses processos será desenvolvido um website que estará à disposição
dos usuários provendo um meio simples para realizar, acompanhar denúncias e também
auxiliar o órgão municipal responsável no gerenciamento das denúncias notificadas. Para a
elaboração deste projeto foi escolhida a Secretaria do Meio Ambiente da prefeitura do
município de Paraúna – Goiás.

2. Justificativa
Segundo a [Constituição da República Federativa do Brasil, 1988], todos possuem o direito
de usufruir dos recursos ambientais equilibradamente. Este patrimônio público é um fator
que contribui para a qualidade de vida. Por isso, deveres também devem ser exercidos através
da prática de preservação e conscientização para que as futuras e presentes gerações possam
desfrutar e aprender a cuidar deste bem precioso.
De acordo com [Gravina, 2013], foram levantadas algumas informações para um
estudo acadêmico a fim de relatar alguns problemas ambientais, derivados de empresas
privadas em uma área específica do estado do Rio Grande do Sul, verificou-se que, após a
criação da denúncia, o mal causado ao meio ambiente foi restaurado. Quando nada pôde ser
feito para restaurar os prejuízos gerados, nesta circunstância foram adotadas medidas de
punição, tais como multas, etc., ao agressor. A punição é um dos fatores essenciais que fazem
com que os danos ambientais sejam evitados. É lamentável que inúmeras pessoas tanto
físicas quanto jurídicas não se importariam com o meio ambiente se não houvesse punições
existentes em lei.
Segundo [Nogueira, 2018], as denúncias contra crimes ambientais são muito
importantes, porém, a infraestrutura dos órgãos ambientais na grande maioria dos setores da
administração pública é insatisfatória. Não é possível que todo o território brasileiro seja
fiscalizado via satélite pois essas imagens não são atuais e também não existe um número
suficiente de fiscais para que a demanda ambiental seja suprida, dessa forma quem faz uma
denúncia está contribuindo para a preservação do meio ambiente e para que os responsáveis
pela degradação sejam punidos conforme determinada lei.
Atualmente existem diversos aplicativos capazes de realizar denúncias contra crimes
ambientais, tais como: Denúncia Ambiente 1, Meu Ambiente2 e IMA – Denuncie (Instituto
do Meio Ambiente de Alagoas)3. Porém, a maioria dos softwares identificados são confusos
e exigem um maior esforço do usuário para utilizar suas funcionalidades adequadamente. O
volume de usuários que acessam a Internet por meio de dispositivos móveis cresceu
exponencialmente nos últimos anos. Usuários de iPhones, iPads e outros smartphones e
tablets têm demandas diferentes dos usuários desktop. Redes lentas e acessibilidade em
dispositivos limitados e multitoque são as principais diferenças [Caelum, [2016?]].

1

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.sp.denunciaambiental
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meuambientev2.app_134948_137816
3
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.app.ima.denuncie
2
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O sistema proposto consistirá de uma plataforma web que deverá ser capaz de atender
as necessidades dos usuários de smartphones, tablets e desktops seguindo adequadamente o
padrão “web design responsivo” (RWD). Um dos diferenciais desta proposta é a
disponibilização do código fonte por meio da licença de software GNU GPL (Licença
Pública Geral Gnu).
De acordo com o exposto, o desenvolvimento deste trabalho, visa, portanto
incentivar os cidadãos a serem ativos contra os crimes ambientais registrando e
acompanhando suas denúncias de forma simples e rápida diretamente da plataforma,
oferecendo um software seguro, que mantenha em sigilo as informações do usuário e que
também auxilie o órgão no gerenciamento das mesmas proporcionando um feedback entre
órgão responsável e usuário.

3. Materiais e Métodos
Na etapa de análise está sendo utilizado o Astah Professional, a qual se trata de uma
ferramenta para auxílio na modelagem de sistemas, por exemplo, criação de diagramas
UML. De acordo com [Alberton and Souza, 2015], “A UML (Linguagem Unificada de
Modelagem), é uma linguagem gráfica para visualização, especificação, construção e
documentação de artefatos de sistemas complexos de software”. A preferência desta é
recorrente da completitude na construção de diagramas robustos, compatibilidade com a
modelagem ER (Entidade Relacionamento), e o grau de experiência na utilização [Franco,
Moacyr Neto, 2017].
Na fase de codificação está sendo utilizado o ambiente de desenvolvimento integrado
(IDE), NetBeans. Esta ferramenta foi selecionada devido a sua variedade de recursos, auxílio
de sugestões na hora da codificação economizando tempo na programação, e nível de
domínio no manuseio [NetBeans, 2018]. A linguagem de programação adotada é o PHP:
Hypertext Preprocessor, devido a esta ser popularmente utilizada em aplicações web e
servidores [Dall’Oglio, 2015].

4. Resultados Parciais
Na etapa inicial do projeto foram realizadas pesquisas de cunho bibliográfico em materiais
como, livros, artigos e páginas da internet para obtenção de informações relevantes sobre o
tema abordado, para desenvolver componentes, como por exemplo, identificação do
problema, revisão da literatura, justificativa, objetivo geral e específicos, etc. Através de uma
análise do cenário atual, foram testadas algumas ferramentas de criação de denúncias
ambientais já existentes.
Foram definidos o escopo do projeto, requisitos funcionais e não funcionais,
especificação dos requisitos funcionais, regras de negócio, wireframe da tela principal,
diagramas essenciais para iniciar a codificação, tais como, diagramas de caso de uso geral e
específicos, classes, entidade relacionamento, atividade, etc. Foram codificadas algumas
telas do sistema, tais como, tela principal e de cadastro do usuário do software. Os próximos
passos deste projeto consistirão em finalizar a documentação e desenvolver o sistema por
completo. Alguns dos resultados parciais citados anteriormente são apresentados nas
subseções abaixo.
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4.1. Escopo
Análise, modelagem e desenvolvimento de um sistema, capaz de realizar, acompanhar e
gerenciar registros de crimes ambientais no município de Paraúna – GO de forma eficiente.
4.2. Objetivo Geral
Desenvolver um sistema web, capaz de realizar, acompanhar e gerenciar denúncias de crimes
ambientais no município de Paraúna - Go.
4.3. Objetivos Específicos
✓ Proporcionar aos usuários uma plataforma web simples e de fácil utilização, que
permita registrar e acompanhar ocorrências de crimes ambientais, por meio de relato
de texto, gravação de áudio e/ou vídeos e imagens;
✓ Proporcionar ao órgão responsável um website, que permita gerenciar ocorrências de
crimes ambientais notificadas através de permissões de acesso;
✓ Identificar as ferramentas já existentes no mercado que estão sendo utilizadas na área
de realização de denúncias contra crimes ambientais;
✓ Desenvolver um website que se adapte a diversos dispositivos adotando o padrão
“web design responsivo” (RWD);
✓ Identificar a melhor maneira de utilizar as tecnologias para o desenvolvimento do
sistema.
4.4. Requisitos Funcionais e Não Funcionais
As Tabelas 1 e 2 apresentam os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, nas
subseções abaixo são mostradas detalhadamente as prioridades de cada requisito não
funcional.
Tabela 1. Requisitos Funcionais.

RF001

RF002
RF003

RF004

RF005

Requisitos Funcionais
Manter Usuário:
➱ 1.1. Cadastrar
➱ 1.2. Alterar
Manter Denúncia:
➱ 2.1. Criar Denúncia
➱ 2.2. Acompanhar Denúncia
Manter Denúncia Anônima:
➱ 3.1. Criar Denúncia Anônima
Manter Administrador:
➱ 4.1. Cadastrar
➱ 4.2. Alterar
➱ 4.3. Excluir
Avaliar Denúncia:
➱ 5.1. Alterar Status da Denúncia

Tabela 2. Requisitos Não Funcionais.

Requisitos Não Funcionais
NF001 Usabilidade
☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

NF002 Segurança
☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

NF003 Distribuição
☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

NF004 Padrões

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

NF005 Hardware e Software
☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

355

VII Escola Regional de Informática de Goiás, Goiânia - GO, 22 e 23 de Novembro de 2019.

4.4.1. Usabilidade
A interface do website é de suma importância para o sucesso da aplicação. Principalmente
por ser um sistema que será utilizado tanto para a criação de denúncias contra crimes
ambientais como também para auxiliar no gerenciamento das denúncias notificadas. Outro
aspecto de usabilidade importante é a interface do website que deverá se adequar a diferentes
dispositivos independente do front-end que será utilizado para acesso – Smartphone ou
Desktop.
4.4.2. Segurança
Determinadas funcionalidades requerem autenticação do administrador e do usuário. Tanto
o administrador quanto o usuário devem se autenticar no sistema através do login e senha e
ambos devem estar devidamente cadastrados corretamente, garantindo assim a
confidencialidade das informações e aumentando a segurança do sistema. Outro aspecto de
segurança importante é a opção de denúncia anônima, pois, neste caso o usuário pode optar
por não se identificar, tornando segura a sua identidade.
4.4.3. Distribuição
O código fonte do sistema estará disponível na plataforma GitHub em:
<https://github.com/jessicaalves> sob a licença GNU GPL (Licença Pública Geral Gnu) para
que possa ser melhorado pela comunidade, já que se trata de um código fonte aberto.
4.4.4. Padrões
O sistema envolve conceitos como a arquitetura MVC (Modelo, Visão e Controle ou Model,
View e Controller), o framework Bootstrap e o padrão de projeto Singleton.
4.4.5. Hardware e Software
Com o objetivo de desenvolver um software de qualidade e adaptável a diversos tipos de
hardwares, o sistema deve adotar como linguagem de desenvolvimento o PHP (Hypertext
Preprocessor), seguindo adequadamente as técnicas de orientação a objetos.
4.5. Regras de Negócio
A Tabela 3 apresenta as regras de negócio do sistema.
Tabela 3. Regras de Negócio.

RF001

RN002

RN003
RN004

Regras de Negócio
O campo de senha estabelecido nos dados cadastrais tanto do
usuário quanto do administrador deverá permitir que seja
inserido no mínimo de 5 a no máximo 10 caracteres.
Os campos para preenchimento de cadastro do usuário são:
login, senha, nome completo, e-mail, telefone, cidade,
logradouro, bairro e número.
Os campos referentes a criação de cadastro do usuário: login,
senha, nome completo, e-mail, logradouro, bairro e número
são obrigatórios.
Os campos de preenchimento para criação de uma denúncia
são: título da denúncia, tipo da denúncia, descrição, data do
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RN005
RN006
RN007
RN008
RN009

ocorrido, nome do infrator, órgão e/ou empresa, função do
infrator, geolocalização e anexos.
Os campos referentes a criação de uma denúncia: descrição,
geolocalização, tipo da denúncia e anexos são obrigatórios.
Somente o usuário cadastrado poderá acompanhar o
andamento de uma denúncia.
O usuário deve ter criado no mínimo uma denúncia para
acompanhar a mesma.
Os campos para preenchimento de cadastro do administrador
são: nome completo, e-mail, login e senha.
As ações dos administradores deverão ser definidas por meio
de permissão de acesso.

4.6. Diagrama de Classes
A Figura 1 apresenta o diagrama de classes do sistema.

Figura 1. Diagrama de Classes.
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4.7. Wireframe e Capturas da Tela Principal
A Figura 2 apresenta o wireframe da tela principal onde sugere a estrutura da tela principal
do sistema, ilustrando cada detalhe do website, como: posicionamento de imagens, principais
botões, elementos e outras funcionalidades. A Figura 3 apresenta as capturas da tela principal
do sistema.

Figura 2. Wireframe da Tela Principal.

Figura 3. Capturas da Tela Principal.
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5. Conclusão
Os crimes ambientais ocorrem com frequência e nem sempre são denunciados como
deveriam. Vários fatores podem contribuir para este cenário, como por exemplo, a falta de
conhecimento a respeito das políticas públicas ambientais brasileiras, sobre como denunciar
um crime ambiental, etc., dessa forma, muitas vezes os infratores acabam saindo impunes
de seus atos contra o meio ambiente, a denúncia ambiental é um fator importante que
contribui para a preservação dos recursos ambientais.
A proposta apresentada encontra-se em fase de conclusão. A intenção pretendida
baseia-se em atingir o objetivo geral que é desenvolver por completo o sistema de criação,
acompanhamento e gerenciamento de denúncias contra crimes ambientais. Até o momento
como parte da interface do website, foi desenvolvido: a tela principal e de cadastro do
usuário. Os próximos passos consistirão em desenvolver todas as telas, tanto do usuário
quanto do administrador e tornar funcional todo o sistema. Após sua finalização, espera-se
que o sistema web consiga atender as expectativas dos usuários, facilitando a criação de
denúncias contra crimes ambientais no município de Paraúna - GO.
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Abstract. Bringing technologies considered advanced for everyday use is a great
challenge, because besides being invested a lot of time and resources, the lack
of technological knowledge makes people have no confidence to use such
technologies. The challenge of this work is to break this barrier by using
advanced technology for everyday use by using low cost control technologies
such as Raspberry Pi to control an electronic lock using face recognition by
sending data from a computer to the control device.
Resumo. Trazer tecnologias consideradas avançadas para o uso cotidiano é um
grande desafio, pois além de ser investido muito tempo e recursos, a falta de
conhecimento tecnológico faz com que as pessoas não tenham confiança em
usar tais tecnologias. O desafio deste trabalho é quebrar a barreira da
insegurança fazendo uso de uma tecnologia avançada para o uso diário ao
utilizar tecnologias de controle de baixo custo como o Raspberry Pi para
controlar uma fechadura eletrônica utilizando reconhecimento facial enviando
dados de um computador ao dispositivo de controle.

1. Introdução
O reconhecimento biométrico é uma área de conhecimento que vem sendo explorada
exponencialmente nos últimos anos em todo o mundo, por oferecer segurança e
autenticidade ao processo de identificação de indivíduos em sistemas de informação
seguros, pois o mesmo apresenta identificações únicas para cada pessoa e de forma que
a falsificação ou fraudes em sistemas que utilizam as tecnologias se tornam muito pouco
prováveis [Costa, 2019].
Dentre as tecnologias atuais de biometria, se destaca o reconhecimento facial
pois é uma das mais estudadas atualmente, e sendo também uma das formas mais
seguras de identificar e assegurar a integridade de sistemas que utilizam da mesma além
de oferecer uma agilidade no processo de autenticação, pois é instantâneo, além de não
haver necessidade de uso de equipamentos especiais para a identificação: uma WebCam
ou câmera de celular já é suficiente para extrair as características do indivíduo [Bissi,
2018].
O reconhecimento facial tem sido bastante utilizado em sistemas de segurança,
como em câmeras de vigilância que podem identificar criminosos ou pessoas
desaparecidas, reduzindo o índice de criminalidade drasticamente. É muito bem
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explorado pelos governos dos Estados Unidos da América e pela China, estes utilizam
bastante para a identificação de criminosos. No Brasil esse tipo de técnica foi aplicada
no Rio de Janeiro, e no ano de 2019, 28 criminosos foram presos graças a essa
tecnologia [Santino, 2019].
1.1. Justificativa
Trazer tecnologias consideradas avançadas para o uso cotidiano é um grande
desafio, pois além de ser investido muito tempo e recursos, a falta de conhecimento
tecnológico faz com que as pessoas não tenham confiança em usar tais tecnologias. O
desafio deste trabalho é quebrar essa barreira fazendo uso de uma tecnologia avançada
para o uso diário.
1.2. Objetivo
Pensando nisso, o presente trabalho tem como objetivo realizar um sistema de
identificação biométrica de reconhecimento facial para fechadura eletrônica utilizando
Raspberry Pi como forma de demonstração de que tecnologias avançadas de
identificação podem ser utilizadas cotidianamente e sem necessidade de grandes
investimentos na mesma.

2. Fundamentação teórica
2.1. Padrões biométricos
Segundo Srivastava (2013), padrões biométricos são técnicas que identificam cada
indivíduo de forma autêntica. O mesmo classifica estes padrões de duas formas:
características fisiológicas que são características associadas ao corpo humano como
DNA, impressão digital, comprimento de partes, íris, retina, formato da mão e medidas
faciais; e características comportamentais que estão atreladas ao comportamento de cada
pessoa, e pode variar de acordo com emoções como o ritmo cardíaco, tom de voz,
padrão de caminhamento.
Ainda segundo Srivastava (2013), características comportamentais podem sofrer
alterações de acordo com as emoções do indivíduo, sendo não muito confiáveis, pois
com as alterações constantes de cada pessoa, os padrões são fáceis de serem copiados
ou mesmo não reconhecidos pelas máquinas que utilizam dos mesmos como
autenticadores. Segundo o autor Costa (2019), características fisiológicas são mais
confiáveis e seguras que características comportamentais, pois são padrões inalteráveis
durante boa parte da vida dos seres humanos e são distintos de todos os outros.
2.2. Reconhecimento facial
O reconhecimento facial é um dos grande desafios para a computação, pois, apesar de
ser trivial para os seres humanos, na computação se torna complexo, pois uma série de
etapas devem ser rigorosamente atendidas para que a máquina consiga identificar o
indivíduo [Zhao et. al., 2003].
Como pode ser visto na Figura 1, as etapas para o reconhecimento facial são:
Detecção de face, onde na imagem, um algoritmo fica responsável por extrair
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características da face humana e armazenar as coordenadas da imagem; Extração de
características, fase em que um algoritmo armazena a descrição da face usando
características que variam de acordo com o escolhido; e por fim, o Reconhecimento,
onde as características extraídas da imagem são comparadas a outras já existententes no
banco de dados e assim realizando o reconhecimento [Zhao et. al. 2003]

Figura 1. Fases do Reconhecimento facial [Zhao et. al. 2003]

Para o reconhecimento facial, as técnicas utilizadas neste trabalho foram o
Eigenface, Fisherface e LBPH. O Eigenface consiste na extração das principais
características de uma face para comparar com outras faces já classificadas e
armazenadas numa base de treinamento [Costa, 2019].
O Fisherface, segundo Costa (2019), como o Eigenface, também consiste em
extrair as principais características de uma face, porém consegue trabalhar melhor com
relação à luminosidade em contraste ao Eigenface. Também possui um desempenho
melhor que o Eigenface por apresentar uma taxa de erros menor.
LBPH significa Padrões Binários Locais e a técnica consiste em operar em
texturas da imagem, convertendo os pixels e m padrões numéricos e armazenando os
padrões dos pixels que os rodeiam, formando uma matriz numérica e comparando com
as outras previamente armazenadas e treinadas na base de dados [Costa, 2019].
Para todos os processos de reconhecimento facial, a biblioteca OpenCV é
utilizada. Esta foi desenvolvida pela Intel no ano 2000 com o objetivo de auxiliar o
desenvolvimento das tecnologias de visão computacional. É multiplataforma, sendo
possível usá-la em Python, Java, C++ e MATLAB. Possui mais de 2500 algoritmos para
visão computacional, é de código aberto e é uma das mais utilizadas na atualidade para
este fim [OpenCV, 2019].
2.3. Automação
A Automação é um processo no qual os equipamentos realizam tarefas sem intervenção
humana. Na história, o homem sempre está buscando fazer com que os objetos realizem
suas funções sem intervenção. Esse desejo é um dos maiores impulsionadores do
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avanço da tecnologia, fazendo com que a mesma busque tornar a intervenção humana
nos processos de trabalho seja mínima [Silva et. al., 2019].
A partir da revolução industrial do século XVIII a automação teve sua
ascendência, progredindo entre máquinas e máquinas, até que na década de 70 do século
XX no Brasil, com o advento da computação, a automação tomou novas proporções,
pois como antes, era utilizado apenas em tarefas industriais, a partir deste marco, a
utilização da automação para tarefas domésticas começou a evoluir [De Sousa et. al.,
2019].
A utilização de redes sem fio para enviar informações de um dispositivo a outro
começou a ser explorada nos últimos anos para enviar dados e sinais para equipamentos
com a finalidade realizar alguma função automatizada: a chamada Internet das Coisas.
Equipamentos de prototipação programáveis de baixo custo que são capazes de
implementar a internet das coisas como Arduino e Raspberry Pi possuem baixo custo e
podem ser utilizados com facilidade como soluções finais [Santos et. al., 2016].
2.4. Raspberry Pi
Raspberry Pi é um microprocessador criado pela Raspberry Pi Foundation, uma
empresa inglesa que tem como objetivo fornecer computadores de baixo custo para o
desenvolvimento de sistemas automatizados e Internet das Coisas, fornecendo não
somente o hardware como também o suporte de softwares, desenvolvendo um sistema
operacional para uso da plataforma com o máximo de desempenho [Pi, 2019].
Com a utilização de um Raspberry Pi, o trabalho de Miranda (2017) se tornou
possível. Nele é possível saber que no Brasil, o transporte público mais utilizado é o
ônibus, e um dos problemas relacionados a isso é o trânsito brasileiro, com um dos
maiores índices de congestionamentos em vias. O trabalho desenvolve um aplicativo
que localiza em tempo real a posição de cada um dos ônibus de uma cidade, suas rotas e
o tempo médio para chegar ao ponto de ônibus do utilizador do sistema. O mesmo
utiliza Raspberry Pi para realizar a localização do veículo e enviar os dados ao
utilizador do aplicativo.
No trabalho de Rocha et. al. (2019) o Raspberry é utilizado para controlar
aparelhos de ar-condicionado de prédios inteligentes, os autores desenvolvem um
sistema que recebe informações de temperatura dos ambientes monitorados através de
câmeras, sensores de temperatura e sensores de presença, no qual o microcomputador
fica responsável por verificar se há pessoas, qual a temperatura do ambiente, e ainda,
através de uma API verificam quais os horários deveriam haver pessoas no local.
Trabalhos como esses e muitos outros semelhantes provam a eficiência da
utilização da plataforma para sistemas de automação residencial/institucional, além de o
sistema operacional da mesma permitir a programação em diversas linguagens, como C,
JavaScript, Java e Python.

3. Metodologia
Para dar início ao trabalho, foram realizadas buscas bibliográficas para fundamentar e
facilitar a execução do trabalho, com o objetivo de reduzir o tempo de trabalho. Após as
mesmas, para realizar o processo de detecção, treinamento e reconhecimento facial a
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biblioteca OpenCV foi escolhida, por todo o suporte que a mesma oferece, seus 2500
algoritmos de visão computacional e a documentação detalhada. Também chegou-se a
conclusão que para realizar o processo de reconhecimento facial, os algoritmos
Eigenface, Fisherfaces e LBPH serão utilizados para que se compare o desempenho de
ambos e se identifique o que seja melhor para o ambiente.
Também após as pesquisas, para realizar o processo de automação, o
microprocessador Raspberry Pi deveria ser utilizado, já que possui no sistema
operacional da plataforma várias linguagens para comunicação de dispositivos de
entrada e saída, como o relé de acionamento da fechadura eletrônica.
O sistema tem o seguinte funcionamento: em um computador externo conectado
à mesma rede do Raspberry, utilizando área de trabalho remota através do protocolo
VNC (Virtual Network Computing), cadastro de usuários são realizados no próprio
dispositivo e a autorização para a sala é configurada. Após os cadastros realizados, o
sistema ficará reconhecendo em tempo real todos que tentam entrar no local, caso a
pessoa seja reconhecida e autorizada, o Raspberry aciona a fechadura, abrindo-a por um
limite de tempo, caso contrário, mantém fechada. A Figura 2 demonstra o
funcionamento através de um fluxograma.

Figura 2. Fluxograma de funcionamento da aplicação

Para simular o funcionamento antes de ser posto em prática e evitar problemas
futuros, o software Fritzing foi utilizado para realizar o esquema de ligação dos circuitos
e da webcam ao Raspberry e o mesmo pode ser visto na Figura 3.

Figura 3. Esquema de ligação dos circuitos.

4. Resultados
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Após o desenvolvimento de todos os processos, 10 pessoas foram voluntárias para se
testar o reconhecimento facial obtendo-se 500 fotos no total, sendo 50 de cada uma.
Obteve-se resultados positivos, utilizando os três algoritmos de reconhecimento, ambos
obtiveram taxa de precisão considerável, sendo que o LBPH obteve a maior taxa de
precisão, contrariando as expectativas de o Fisherface ser o melhor no ambiente,
segundo as pesquisas realizadas acima.
O Eigenfaces o bteve entre 2000 e 10000 pontos de confiança de
reconhecimento, ficando em terceiro lugar. Em segundo, o Fisherface o bteve uma
margem de 100 a 500 pontos de confiança. Em primeiro, o LBPH obteve um índice de
30 a 90 pontos de confiança de reconhecimento.
O índice de confiança dos algoritmos é calculado automaticamente através da
função predict q ue calcula a distância entre uma imagem e o valor calculado após o
treinamento, já disponível na biblioteca OpenCV, sendo que quanto menor, mais
preciso. Vale destacar que nenhum dos algoritmos de reconhecimento obtiveram falhas
no reconhecimento das pessoas utilizadas na fase de teste. Na Figura 4 abaixo pode se
ver um exemplo do reconhecimento através do LBPH c om nome e taxa de confiança de
um voluntário:

Figura 4. Exemplo de visualização do reconhecimento facial com o LBPH.

Ao contrário de Costa (2019) que afirma que o algoritmo Fisherface tem um
desempenho melhor, através deste trabalho, é notável que o LBPH t em um desempenho
melhor que os outros algoritmos comparados, chegando-se a conclusão que ao variar o
ambiente ou a luminosidade, o desempenho dos algoritmos podem ser alterados, sendo
que cada um dos mesmos são melhores em condições diferentes.

5. Conclusão e trabalhos futuros
Através dos resultados deste trabalho, pode se notar que cada um dos algoritmos acima
tem suas aplicações de acordo com a necessidade e particularidade de cada aplicação da
tecnologia. Alguns trabalhos como Costa (2019) afirmam que um algoritmo é melhor
que o outro, mas através deste, vê-se que essa afirmação depende da aplicabilidade de
cada solução.
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Ao fim, deste trabalho, pode-se observar que tecnologias de inteligência
artificial como o reconhecimento facial podem ser aplicadas de forma simples, com
baixo custo e mesmo assim, confiáveis, cumprindo assim, o objetivo estabelecido de
trazer tecnologias consideradas avançadas ao uso cotidiano.
Como trabalhos futuros, pretende-se adicionar reconhecimento facial aos
sistemas de controle acadêmico e do refeitório da instituição, no campus onde foi
realizada esta pesquisa, assim como a expansão do uso deste protótipo em vários
ambientes da mesma.
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Abstract. In this paper, supported by Pierre Bourdieu’s theory, we combine sentiment analysis within actions sequence learning to measure the mobilization
capacity contained in profiles of public educational institutions on Twitter. The
results show that the mobilization capacity (or incapacity) is independent of the
size of network of connections (number of followers), corroborating Bourdieu’s
theories. In addition, we present an indicator of the mobilization capacity which
considers the number of social interactions (tweets) of each profile.
Resumo. Neste artigo, sob a luz das teorias de Pierre Bourdieu, a análise de
sentimentos é combinada com o aprendizado de sequências de ações para medir a capacidade de mobilização contida nos perfis de instituições públicas de
ensino no Twitter. Os resultados mostram que a capacidade (ou incapacidade)
de mobilização é independente do tamanho da rede de conexões (número de
seguidores), corroborando com as teorias de Bourdieu. Além disso, é apresentado um indicador da capacidade de mobilização que leva em conta o número
de interações sociais (tweets) de cada perfil.

1. Introdução
A Sociologia Digital é um ramo de pesquisa que trata tanto dos aspectos e impactos sociais das tecnologias de comunicação digital quanto da aplicação de tecnologias digitais
a metodologias de pesquisa em ciências sociais. Sistemas teóricos capazes de apoiar
os estudos das redes sociais digitais, tais como o arcabouço teórico de Pierre Bourdieu [Bourdieu 1981][Bourdieu 1986] [Bourdieu et al. 1991], dão suporte a esse novo
ramo de estudo, trazendo para as pesquisas em ciências sociais uma abordagem relacional do estudo da vida social [Ignatow and Robinson 2017].
As Redes Sociais Online (RSO) são redes sociais digitais que facilitam o estabelecimento e o fortalecimento de laços sociais no mundo virtual. Essas redes incorporam
em suas funcionalidades o caráter lúdico e simétrico que define a sociabilidade nas redes sociais do mundo real, ou seja, o fortalecimento dos laços sociais que se dão tanto
sob o aspecto do divertimento, como também, sob o aspecto da igualdade de poder para
execução das ações [Santos and Cypriano 2011].
O desenvolvimento de aplicações e pesquisas que utilizam dados de Redes Sociais Online (RSO) enfrentam o desafio da conciliação entre quais dados são permitidos
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capturar e a utilidade (significado) desses dados. Como consequência, a elaboração de estratégias direcionadas tanto para a captura de dados relevantes e quanto para a interpretação do resultado do processamento desses dados, é importante e altamente recomendável.
Um caminho possível e interessante para a superação desses desafios é a apropriação do
arcabouço teórico de Pierre Bourdieu no estudo das RSO [Ignatow and Robinson 2017].
Sob a perspectiva da Sociologia Digital, funcionalidades como curtir,
compartilhar, comentar, publicar, apontam para práticas de sociabilidade em
rede [Ignatow and Robinson 2017]. Essas práticas são constituídas de formas de comunicação on-line, que por sua vez, formam e dão manutenção na dinâmica das relações entre
os agentes (i.e., perfis institucionais) e sua rede de contatos (i.e., seguidores) no campo
(i.e., RSO) [Sterne 2003] [Santos and Cypriano 2014].
As práticas de sociabilidade em rede se cristalizam a partir de trocas realizadas
no campo [Bourdieu 1981] [Bourdieu et al. 1991]. A realização das trocas advém do reconhecimento mútuo de integrantes da rede de contatos e dependem da capacidade de
mobilização do agente [Bourdieu 1986]. Dentro das RSO, as trocas são realizadas a partir da execução de ações como publicar comentar, curtir e compartilhar. Portanto, agentes
(perfis institucionais) com capacidade de mobilização da sua rede são capazes de estimular seus seguidores para realizarem trocas a partir da execução de ações (funcionalidades)
que são próprias da RSO (campo).
Na pesquisa aqui apresentada, são analisadas práticas de sociabilidade que constam em perfis de instituições públicas de ensino na Rede Twitter. Uma característica
peculiar dos perfis institucionais é que o agente que promove as trocas entre sua rede de
contatos é o único provedor de publicações de conteúdo dentro da rede. No Twitter, os
conteúdos são publicados principalmente em texto com limitação de 280 caracteres.
Em RSO como o Twitter, a Análise de Sentimentos (AS) é uma abordagem
comumente empregada para extrair sentimento e/ou emoção expressos nas publicações [Neri et al. 2012]. Esse tipo de análise é empregada principalmente para entender o
senso comum sobre um determinado acontecimento, por exemplo, um evento com grande
repercussão junto à opinião pública [Kansaon et al. 2019]. Geralmente na AS, investigase a polaridade da opinião [Benevenuto et al. 2015], que é referente à atribuição do sentimento, percepção ou atitude que estão expressos em um texto, no caso do Twitter, em
um tweet. O sentimento (polaridade de opinião) é classificado como positivo, negativo ou
neutro [Ribeiro and Silva 2018].
O presente trabalho tem como objetivo mensurar a capacidade de mobilização
contida em perfis de instituições públicas de ensino no Twitter. Dados relativos às práticas
de sociabilidade em rede (conteúdo do tweet e ações subjacentes), que ocorrem dentro
desses perfis, são coletados. No processamento desses dados, a análise de sentimentos é
aplicada a cada tweet coletado e a polaridade do sentimento é inserida como atributo no
conjunto de dados.
No passo seguinte, esses dados processados são utilizados na extração automática
e na mensuração de interações sociais no formato de sequência de ações. O resultado da
mensuração das sequências é utilizado como um indicador da capacidade de mobilização
da rede de conexões de cada perfil institucional, que leva em conta o número de interações
sociais (tweets).
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A principal contribuição desta pesquisa é a abordagem empregada para mensuração da capacidade de mobilização. É importante observar que os dados coletados se
referem a informações públicas e não pertencem ao perfil individual de qualquer seguidor
dos perfis institucionais. Os dados coletados são mantidos sem identificação do perfil do
seguidor que os produziu. O perfil institucional é o único agente que publica tweets, portanto, é o único agente provedor de estímulos às práticas de sociabilidade em rede. Sendo
assim, as interações sociais extraídas automaticamente desses dados retratam padrões de
comportamento social impessoalizados e coletivos que ocorrem dentro do Twitter.
Este trabalho está organizado da seguinte forma: Seção 2 detalha a metodologia
empregada; Seção 3 apresentada e discute os resultados obtidos; Seção 4 elenca trabalhos
relacionados; e Seção 5 apresenta a considerações finais.

2. Metodologia
2.1. Recorte da pesquisa:
Dentro de uma RSO, a ação de publicar é ação que inicia uma interação social, também
chamada de estímulo social [Skinner 1953]. A partir da ação de publicar, as ações como
comentar, curtir e compartilhar ficam disponíveis e podem ser executadas pelos demais
usuários conectados ao provedor do estímulo social.
Sob a perspectiva da Sociologia Digital [Ignatow and Robinson 2017], práticas
de sociabilidade em rede dos agentes (i.e., perfis institucionais) e sua rede de conexões
(i.e., seguidores) no campo (i.e., RSO) são cristalizadas a partir de funcionalidades de
relacionamento digital (publicar, comentar, curtir, compartilhar).
Para realizar a análise das práticas de sociabilidade em rede, foram selecionadas 4
instituições públicas federais de ensino da região Centro-oeste do Brasil. Cada instituição
tem autonomia para gerir seu perfil no Twitter, seguindo diretrizes estabelecidas pelo
Governo Federal1 . O único provedor de estímulos sociais (publicações de tweets) é a
instituição de ensino. O público conectado nessas páginas são, em sua imensa maioria,
estudantes, professores e servidores da instituição.
2.2. Identificação dos dados para captura e Análise de sentimentos:
O arcabouço teórico de Pierre Bourdieu, no âmbito da Sociologia Digital [Ignatow and Robinson 2017], foi utilizado no direcionamento dos esforços na
etapa de identificação dos dados a serem capturados. As funcionalidades de interação
e comunicação que apontam para as práticas de sociabilidade em rede, foram identificadas, para esta pesquisa, como sendo as ações de publicar (tweet), curtir, comentar e
retuitar. A ação de retuitar equivale a uma ação de compartilhamento dentro da RSO
(compartilhamento interno) de um tweet.
Com o objetivo de identificar a polaridade da opinião expressa em cada tweet
publicado pelo perfil institucional, foi feita a AS fazendo uso da API IBM Watson [Nasukawa and Yi 2003]. Essa API realiza a classificação do sentimento contido no
tweet como positivo, negativo ou neutro. No estudo aqui apresentado não é realizada a
análise de sentimentos em comentários ou em retweets.
1

www.governodigital.gov.br/transformacao/compras/orientacoes/orientacoes-redes-sociais-1
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2.3. Coleta, transformação e carregamento dos dados:
Na etapa de coleta, transformação e carregamento dos dados identificados anteriormente
foi empregado o método ETL (Extract/Transform/Load) [Kimball and Ross 2002]. O
acesso aos dados é feito por intermédio do uso de API2 . Na versão gratuita, a API do
Twitter permite a coleta apenas do número de curtidas (L) e do número de retweets (Rt),
ficam de fora da coleta os comentários e retweets com comentários (disponíveis para versões pagas da API).
Scripts em Python3 foram implementados para o processamento do método ETL
e os dados foram armazenados em um banco de dados MySQL4 . Foram coletados os
numéros máximos de tweets mais recentes (Tweets), permitidos pela versão gratuita da
API do Twitter, em 15 de maio de 2019. Foi realizada a AS de cada tweet e a polaridade
do sentimento foi armazenada no banco de dados como um atributo do tweet. Uma base
de dados foi construída para cada perfil institucional.
Foi necessário transformar os dados capturados via API, e assim, prepará-los para
etapa de extração de sequências. Uma restrição imposta pelo algoritmo de extração de
sequências é que os dados utilizados sejam não numéricos. Para atender essa restrição,
os dados capturados foram transformados e carregados em uma outra base de dados com
valores não-numéricos.
2.4. Extração e mensuração de sequências das ações:
Uma implementação do algoritmo GSP [Agrawal and Srikant 1995] foi elaborada para o
aprendizado automático das sequências das ações. Originalmente, o GSP não manipula
valores numéricos e o número de sequências extraídas depende de um limiar (frequência
mínima) arbitrada pelo usuário. Na implementação aqui realizada, suporte mínimo considerado para extração de sequências candidatas foi α ≥ 0, portanto, todas sequências que
possam constar na base de dados foram extraídas. São geradas sequências de tamanho 1
até as de tamanho igual ao número de colunas da base, sem valores de atributos repetidos.
Por fim, o número de ocorrências (frequência) de cada sequência é calculado.
2.5. Validação:
A validação dos resultados foi feita a partir de consultas à base de dados elaboradas em
Linguagem de Consulta Estruturada - SQL5 . Nessas consultas, são realizadas contagens
da classificação do sentimento de cada tweet juntamente com número de curtidas e retweets iguais a 0 ou diferentes de 0. Havendo coincidência entre a frequência de ocorrência
de cada sequência e a contagem retornada pelas consultas SQL, esses resultados são considerados válidos.

3. Resultados e Discussão
3.1. Resultados da identificação dos dados e do ETL
Como resultado das fases de identificação dos dados a serem capturados no Twitter e
aplicação do ETL, foram construídas 4 bases de dados, uma para cada perfil de cada instituição. Nessas bases foram armazenadas informações como nome do perfil, identificador
2

API Twitter - https://developer.twitter.com/content/developer-twitter/en.html
https://www.python.org
4
https://www.mysql.com
5
https://www.oracle.com/br/database/technologies/appdev/sql.html
3
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do perfil, identificador da postagem, conteúdo da postagem, tipo de mídia publicada na
mensagem, sentimento contido no conteúdo da postagem, data e hora da publicação, número de curtidas, número de compartilhamentos internos (retweets). Essas informações
foram coletadas com a versão gratuita da API do Twitter, portanto, ficam de fora da coleta
os comentários e retweets com comentários (disponíveis para versões pagas da API).
A primeira base contém dados capturados de 3.218 tweets publicados pelo perfil
@IFG_Goias (Perfil 1). A segunda base contém dados capturados de 1.977 tweets publicados pelo perfil @IFGoiano (Perfil 2). A terceira base contém dados capturados de
3.211 tweets publicados pelo perfil @ufg_oficial (Perfil 3). A quarta base contém dados capturados de 3.229 tweets publicados pelo perfil @unb_oficial (Perfil 4). Cada
linha dessas bases de dados corresponde ao registro cristalizado de um tweet e as ações
subjacentes executadas por seguidores dos respectivos perfis.
Sentimento, Curtida, Retweet
positivo, L, !Rt
neutro, L, Rt
negativo, !L, !Rt
!class, !L, !Rt
Listagem 1. Exemplo de Base de Dados não numérica

Foi necessário realizar mais uma etapa de transformação e carregamento dos dados
para que bases com valores não numéricos fossem construídas. Valores maiores que 0
de curtidas foram representados por L e os valores iguais a 0 representados por !L. Os
valores maiores que 0 de retweets foram representados por Rt e os valores iguais a 0
representados por !Rt. Além dos valores não numéricos de curtidas e retweets, cada base
não numérica foi armazenado o resultado da análise do sentimento contido em cada tweet
(positivo, negativo, neutro ou !class = não classificado). Um exemplo de
como os dados estão organizados em uma base não numérica é apresentado na Listagem 1.
A partir de cada base de dados não numéricos foi realizado o aprendizado de sequência
de ações.
3.2. Resultados da extração e mensuração das sequências
De cada base de dados não numérica (Perfil 1, Perfil 2, Perfil 3 e Perfil 4) foram extraídas
sequências de tamanho 1, 2 e 3. Nas Tabelas 1, 2 e 3, a primeira coluna apresenta as
sequências extraídas. Na segunda coluna a frequência de cada sequência para Perfil 1, na
terceira coluna as frequências para Perfil 2, na quarta coluna, as frequências para Perfil 3,
e na quinta coluna, as frequências para Perfil 4. Os valores percentuais são calculados em
relação ao total de tweets capturados em cada perfil.
Tabela 1. Sequências Tamanho 1: Sentimentos e suas frequências
Sequência
Perfil 1
Perfil 2
Perfil 3
Perfil 4
< positivo > 1.319 (41%) 860 (43,4%) 1.834 (57,1%) 1.274 (39,45%)
< neutro >
1.778 (55%) 960 (48,5%) 1.172 (36,5%) 1.804 (55,87%)
< negativo >
117
125
202
149
<!class >
4
32
3
2
Tweets
3.218
1.977
3.211
3.229
Seguidores
6.392
4.611
200.967
94.886
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Os valores da frequência de sequências de tamanho 1 são apresentados na Tabela 1. Essas sequências permitem verificar a quantidade de tweets classificados de acordo
com o sentimento analisado no conteúdo da postagem. A sequência <!class> indica a
quantidade de tweets não classificados.
Tabela 2. Sequências Tamanho 2 e suas frequências
Sequência
Perfil 1
Perfil 2
Perfil 3
Perfil 4
< L, Rt >
572
102
1.222
2.080
<!L, Rt >
880
289
87
44
< L, !Rt >
425
198
1.448
819
<!L, !Rt > 1.341 (46,67%) 1388 (70,2%) 454 (14,14%) 286 (8,86%)
Tweets
3.218
1.977
3.211
3.229
Seguidores
6.392
4.611
200.967
94.886

Os valores da frequência de sequências de tamanho 2 são apresentados na Tabela 2. Essas sequências permitem verificar a capacidade e a incapacidade de mobilização, sem levar em consideração o sentimento contido em cada tweet.
Tabela 3. Sentimentos nas Sequências Tamanho 3 e suas frequências
Sequência
Perfil 1
Perfil 2
Perfil 3
Perfil 4
< positivo, L, Rt >
272
51
798
846
< positivo, !L, Rt >
366
120
51
18
< positivo, L, !Rt >
186
99
783
317
< positivo, !L, !Rt > 495 (15,38%) 590 (29,84%) 202 (6,29%) 93 (2,88%)
Tweets < positivo >
1.319
860
1.834
1.274
< neutro, L, Rt >
< neutro, !L, Rt >
< neutro, L, !Rt >
< neutro, !L, !Rt >
Tweets < neutro >

280
483
219
796 (24,7%)
1.778

34
151
87
688 (34,8%)
960

360
30
579
203 (6,3%)
1.172

1.141
23
467
173 (5,36%)
1.804

Os valores da frequência de sequências de tamanho 3 são apresentados na Tabela 3. Essas sequências permitem verificar a capacidade e a incapacidade de mobilização levando-se em conta o sentimento contido no conteúdo de cada tweet. Nesta tabela,
os valores de Tweets <positivo> e Tweets <neutro> correspondem aos valores de
<positivo> e <neutro> apresentados na Tabela 1.
3.3. Validação dos resultados
A validação dos resultados apresentados nas Tabelas 1, 2 e 3 foi realizada a partir de
consultas em SQL feitas em cada uma das 4 bases com dados capturados via API do
Twitter. Cada sequência extraída foi mapeada em uma consulta SQL.
< positivo, L, Rt >
SELECT COUNT(∗) FROM ‘perfil1’ WHERE
sentimento = ‘positivo’ AND
AND num_likes <> 0 AND num_retweets <> 0
Listagem 2. consultas em SQL
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Na Listagem 2 é apresentado o mapeamento da sequência de tamanho 3
<positivo,L,Rt>. Cada consulta SQL foi executada em cada base de dados. Os
resultados das consultas são coincidentes com os valores das frequências apresentados
nas Tabelas 1, 2 e 3. Sendo assim, os resultados foram considerados válidos.
3.4. Discussão
Observando-se os valores da Tabela 1, é possível notar que mais de 90% dos tweets publicados em cada perfil tem sentimento (polaridade de opinião) positivo ou neutro. Esse
alinhamento na polaridade de opinião é reflexo do cumprimento das diretrizes para tratamento dos conteúdos de mídia social estabelecidas pelo Governo Federal. Além disso,
esse alinhamento permite que os valores obtidos pelo indicador da capacidade de mobilização possam ser comparados dentro de um campo (RSO) em que os agentes (perfis
institucionais) estão em igualdade de poder [Santos and Cypriano 2011].
De acordo com Bourdie [Bourdieu 1986], a mobilização de uma rede de contatos se dá a partir de trocas. As trocas instituem o reconhecimento mútuo entre indivíduos em uma rede de contatos. Dentro de uma RSO, trocas são realizadas a partir
de funcionalidades que viabilizam a execução de ações como publicar, curtir, compartilhar [Santos and Cypriano 2014]. Portanto, agentes com capacidade de mobilização da
sua rede de conexões são capazes de fazer os usuários conectados (seguidores) realizar
trocas, executando ações subsequentes a uma publicação. Por outro lado, agentes com
incapacidade de mobilização da sua rede de conexões não são capazes de fazer seus seguidores realizarem trocas.
Observando-se a Tabela 2, a incapacidade de mobilização é indicada pela sequência <!L,!Rt>, ou seja, foi realizada uma publicação que não provocou realização de
trocas entre a rede de conexões, portanto, não foram executadas ações subjacentes a uma
publicação. Com os maiores valores do indicador de incapacidade de mobilização estão,
respectivamente, Perfil 2 = 70, 2% e Perfil 1 = 46, 67% (ou seja, menores valores do
indicador da capacidade de mobilização). Com menores valores do indicador da incapacidade de mobilização estão, respectivamente, Perfil 4 = 8, 86% e Perfil 3 = 14, 14% (ou
seja, maiores valores do indicador da capacidade de mobilização). Portanto, os perfis com
maior capacidade são Perfil 4 (91, 14%) e Perfil 3 (85, 86%).
O indicador de capacidade (ou incapacidade) de mobilização, levando-se em conta
o sentimento contido no conteúdo de cada tweet, pode ser observado a partir dos valores apresentados na Tabela 3. Tanto observando-se Tweets <positivo> quanto
observando-se Tweets <neutro>, os perfis com maior capacidade de mobilização são
Perfil 4 e Perfil 3, e com menor capacidade de mobilização são Perfil 2 e Perfil 1, confirmando o resultado obtido a partir da análise dos valores da Tabela 2.
Deve ser ressaltado que o indicador de capacidade (ou incapacidade) de mobilização é obtido a partir do número de ocorrências (frequência) das sequências analisadas,
portanto, esses indicadores levam em conta o número de interações sociais de cada perfil. Mesmo se o número de interações sociais capturadas de um determinado perfil for
discrepante dos demais (por exemplo, Perfil 2 com 1.977 tweets), o indicador respeita a
proporcionalidade do número de interações sociais capturadas e permite a comparação
entre valores percentuais.
É importante observar o número de interações sociais na leitura do indicador. Por
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exemplo, ainda observando o Perfil 2 com 1.977 tweets na Tabela 2, que está alinhado
aos demais perfis no que se refere à polaridade de opinião, além de ter um número de
interações sociais menor que os demais, 70, 2% dessas interações sociais não estimulam
a realização de trocas entre os seguidores conectados no perfil. Isso indica que o perfil
é pouco utilizado pela instituição na publicação de conteúdo, e ainda, que os seguidores
interagem pouco entre si, possivelmente, pelo motivo de que o conteúdo publicado não
está sendo interessante para os seguidores.
Ainda segundo [Bourdieu 1986], a capacidade de mobilização de um agente independe do tamanho da sua rede de conexões. Os resultados apresentados na Tabela 2
corroboram esse aspecto da teoria de Bourdieu, pois o Perfil 4 que tem a maior capacidade de mobilização tem um número de seguidores (94.886) menor que o número de
seguidores (200.967) do Perfil 3.
Por fim, Bourdieu associa essa capacidade de mobilização ao Capital Social acumulado pelo agente no campo. Em um trabalho futuro, os resultados aqui apresentados
serão explorados para se apurar esse tipo de capital.

4. Trabalhos Relacionados
A pesquisa aqui apresentada está alinhada com trabalhos que analisam interações entre
usuários na rede Twitter tendo como suporte o arcabouço teórico de Pierre Bourdieu.
As interações entre usuários provocadas pelo uso de hashtags no Twitter tem sido
analisadas com apoio de [Bourdieu et al. 1977]. Por exemplo, [Page 2012] estuda o papel
das hashtags no Twitter e [Lindgren and Lundström 2011] analisam os protocolos culturais e sociais da hashtag #WikiLeaks no Twitter. Nesses trabalhos não são abordadas em
profundidade a capacidade de mobilização dos agentes provedores das hashtags. Além de
avançar nesse aspecto, o estudo aqui apresentado se destaca por incorporar a polarização
da opinião e aprendizado de sequências de ações na análise da capacidade de mobilização.
Acontecimentos de repercussão junto à opinião pública também são estudados com o suporte das teorias de Bourdieu. Apoiado em [Bourdieu et al. 1977],
[Murthy 2015] descobriu em seu estudo que candidatos que usaram o Twitter apenas para causar burburinho, não traduziram seu capital político em sucesso nas urnas.
[Recuero et al. 2014] contam com o suporte de [Bourdieu 1977] para compreender o
uso do Twitter na narração dos protestos e mobilização de pessoas ocorridos no Brasil em junho de 2013. Em outro estudo, [Recuero 2015] explora o discurso sobre o
Dia da Consciência Negra no Brasil, através do Twitter, com apoio em outro trabalho
de [Bourdieu et al. 1991]. Novamente, a presente pesquisa se destaca desses estudos por
tratar em profundidade a capacidade de mobilização de agentes no Twitter, além de incorporar a polarização da opinião e aprendizado de sequências de ações.
A utilização de aprendizado de máquina para resolver problemas de classificação
de dados capturados do Twitter tem sido extensamente estudado nos últimos anos. Por
exemplo, no trabalho de [Pennacchiotti and Popescu 2011] são utilizados dados sobre orientação política ou étnica, o comportamento do usuário, a estrutura da rede e o conteúdo
linguístico para classificar perfis de usuários do Twitter.
No que se refere a análise de sentimentos utilizando algoritmos de aprendizado de
máquina, [Neethu and Rajasree 2013] identificaram o efeito de informações de domínio
na classificação de tweets como positivos e negativos, e ainda, na extração da opinião
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dos usuários sobre determinados produtos. Um análise dos algoritmos de classificação de
sentimentos em tweets em português do Brasil é apresentada em [Kansaon et al. 2019].
Os trabalhos relacionados que utilizam algoritmos de aprendizado de máquina
na classificação de dados e análise de sentimentos no Twitter estão voltados para o tratamento de tarefas preditivas de aprendizado. A pesquisa aqui apresentada se destaca
por apresentar uma abordagem que incorpora a análise de sentimentos (classificação) no
aprendizado de sequências de ações, tratando a análise da capacidade (ou incapacidade)
de mobilização como tarefa descritiva de aprendizado de máquina.

5. Considerações Finais
Foi apresentado neste trabalho que o arcabouço teórico de Pierre Bourdieu pode ser utilizado no direcionamento da coleta de dados relativos às práticas de sociabilidade em rede,
que constam de perfis de instituições públicas federais de ensino na rede Twitter. As informações coletadas são processadas e utilizadas na extração automática e na mensuração
de interações sociais no formato de sequência de ações. A mensuração das sequências é
utilizada como um indicador da capacidade (ou incapacidade) de mobilização da rede de
conexões de cada perfil institucional.
Foi apresentado que os perfis institucionais analisados possuem alinhamento na
polaridade de opinião no conteúdo dos tweets publicados. O indicador da capacidade (ou
incapacidade) de mobilização leva em conta o número de interações sociais (tweets) de
cada perfil. Sendo assim, o indicador respeita a proporcionalidade do número de interações sociais capturadas e permite a comparação de valores percentuais entre perfis que
estão em igualdade de poder dentro da rede Twitter.
Apesar de serem preliminares, os resultados obtidos corroboram com a teoria de
Bourdieu, mostrando que a capacidade de mobilização de um agente independe do tamanho da sua rede de conexões (número de seguidores).
O escopo da pesquisa aqui apresentada está limitado a análise das ações executadas por seguidores dentro de perfis institucionais no Twitter. Apesar disso, deseja-se que a
metodologia empregada possa ser generalizada para ser aplicada na análise da capacidade
de mobilização de qualquer agente, dentro de uma RSO, que tenha uma rede de conexões.
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Abstract. Electromyography (EMG) provides valuable information about muscle activity and morphology. Classification and pattern recognition of EMG signals are important steps in detecting abnormalities, muscle performance analysis and prosthesis control. Linear discriminant analysis (LDA) is a statistical
method used for separating two or more object classes. A method based on
LDA, preprocessing the input data and applying the voting technique (Fashion)
of the outputs to perform EMG signal classification of an individual’s hand movements is proposed. The proposed method presented a hit rate of up to 97.85
% in the test step of the samples, pointing out the potential and efficiency of the
ADL in the signal classification.
Resumo. A eletromiografia (EMG) fornece informações valiosas acerca da atividade e morfologia muscular. A classificação e reconhecimento de padrões
dos sinais EMG são passos importantes na detecção de anormalidades, análise
de desempenho muscular e controle de prótese. A análise discriminante linear
(LDA) é um método estatístico usado para separação de duas ou mais classes de
objetos. Propõe-se um método baseado em LDA, pré-processamento dos dados
de entrada e aplicação de técnica de votação (Moda) das saídas para realizar
classificação de sinais EMG de movimentos da mão de um indivíduo. O método
proposto apresentou taxa de acerto de até 97,85% na fase de teste das amostras,
apontando o potencial e eficiência do LDA na classificação dos sinais.

1. Introdução
A eletromiografia (EMG), o estudo dos sinais elétricos gerados em um músculo durante
sua contração, fornece dados que descrevem tanto a atividade neuromuscular, bem como
a morfologia muscular [Raez 2006].
Nos últimos vinte anos, a eletromiografia foi amplamente utilizada por pesquisadores e médicos como uma ferramenta valiosa para diagnóstico preciso de doenças neuromusculares [Basmajian and De Luca 1985]. Distúrbio neuromuscular é um termo geral
que abrange as patologias que afetam qualquer parte do nervo ou músculo, incluindo os
motoneurônios, junções neuromusculares e tecidos musculares.
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O reconhecimento de padrões e a caracterização precisa e acurada dos sinais eletromiográficos são passos importantes no diagnóstico correto das doenças neuromusculares. Para isso, os sinais adquiridos devem ser analisados, decompostos e classificados. Alguns dos métodos de classificação de sinais incluem técnicas de aprendizado de
máquina, como redes neurais artificiais, sistemas difusos (fuzzy) e modelagens probabilísticas (classificadores bayesianos, análise linear discriminante (LDA ou Linear Discriminant Analysis), algoritmo K vizinhos mais próximos (KNN ou KNearest Neighbors)
[Yousefi and Hamilton-Wright 2014].
A análise linear discriminante é uma técnica usada em estatística e aprendizado
de máquina para encontrar a combinação linear de características. Essas características
separam duas ou mais classes de objeto. O LDA funciona quando as medições feitas em
cada observação são quantidades contínuas [Kotsiantis et al. 2007].
Portanto, propõe-se neste trabalho o pré-processamento de sinais EMG mediante
cálculo da raíz do valor quadrático médio (RMS ou Root Mean Square), e doravante a
classificação destes sinais por meio do LDA. As amostras foram coletadas no antebraço
de um indivíduo durante a realização de movimentos específicos com os dedos das mãos.
Os ensaios foram realizados para 2 classes de movimentos, a primeira classe incluiu pressão com o dedo polegar, enquanto a segunda incluiu pressão simultânea com os dedos
indicador e médio em um volante.

2. Trabalhos Relacionados
Nos últimos anos, os pesquisadores estudaram a diferenciação entre movimentos de punho e mão usando uma variedade de abordagens de aquisição e classificação de EMG.
Esses estudos utilizam uma variedade de técnicas de reconhecimento de padrões para
avaliar características de sinais EMG e discriminar classes distintas de movimentos
[Shenoy et al. 2008] [Phinyomark et al. 2012a].
O trabalho de [Zhang et al. 2012] utiliza quatro sensores MyoScan colocados sobre os músculos do antebraço para a aquisição de sinais EMG para classificar quatro movimentos de mão. Empregou-se a combinação de recursos no domínio de tempo e frequência em conjunto com a análise de componentes principais (PCA ou Principal Component
Analysis) e LDA para projeção e classificação dos sinais EMG.
O estudo de [Too et al. 2017] avaliou o desempenho no domínio do tempo (TD)
e domínio de frequência (FD) das características do sinal para discriminação de classes
do EMG. A performance das características no domínio do tempo e frequência, foi avaliada pela análise discriminante linear (LDA). As características no domínio da frequência
alcançaram a maior precisão, 91,34% no classificador LDA. Os resultados foram verificados pelo classificador e as características no domínio da frequência apresentaram melhor
desempenho na classificação de sinal EMG.
[Raurale et al. 2018] apresentou um sistema em tempo real para aquisição e classificação de sinais eletromiográficos (EMG). A primeira abordagem a permitir a classificação de poses de mãos a partir de sinais EMG, estruturado em multicanais captados
a partir de sensores alocados aleatoriamente no braço. O sistema combinou extração de
recursos no domínio do tempo, análise discriminante linear (LDA), projeção de características e perceptron multicamadas (MLP). A classificação permitiu que nove poses distintas
fossem corretamente identificadas em mais de 95% das tentativas.
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3. Análise Discriminante Linear (LDA)
O LDA é uma generalização do discriminante linear de Fisher, um método usado em
estatística, reconhecimento de padrões e aprendizado de máquina para encontrar uma
combinação linear de características que caracterizam ou separam duas ou mais classes de
objetos ou eventos. A combinação resultante pode ser usada como um classificador linear
ou, mais comumente, para redução de dimensionalidade antes da classificação posterior.
A idéia básica do LDA é que as amostras sejam projetadas em um espaço vetorial
discriminante ideal para obter o melhor efeito possível de extração de informações de
classificação e compactação de dimensão das características. Deseja-se que as amostras
tenham a maior distância entre classes e a menor distância dentro da classe, ou seja,
maximização da separação entre duas ou mais classes.
Dadas amostradas de duas classes C1 e C2 , queremos encontrar a direção, definida
por um vetor w, de modo que quando os dados, x, são projetados em w, os exemplos das
duas classes sejam separados o máximo possível. A projeção de x na direção de w é dada
pela Eq. 1 [Alpaydin 2010]:
z = wT x

(1)

A Eq. 2 define a matriz inter-classe (Sb ), enquanto as Eqs. 3 e 4 definem as
matrizes intra-classe para cada uma das classes (S1 e S2 ).
Sb = (m1 − m2 )(m1 − m2 )T
S1 =

N
X

rt (xt − m1 )(xt − m1 )T

(3)

(1 − rt )(xt − m2 )(xt − m2 )T

(4)

t=1

S2 =

N
X
t=1

(2)

em que x representa as amostras das classes, m1 é a média das amostras da classe C1 ,
m2 é a média das amostras da classe C2 , N o número total de amostras, respectivamente.
rt é um fator de classificação das amostras, em que rt = 1 caso xt ∈ C1 e rt = 0 caso
xt ∈ C 2 .
t

A matriz intra-classe total é calculada segundo a Eq. 5:
Sw = S1 + S2

(5)

Assim, o vetor w pode ser encontrado conforme apresenta a Eq. 6:
w = cSw−1 (m1 − m2 )

(6)

em que c é uma constante. Todavia, como o mais importante é a direção e não a magnitude
de w, assume-se c = 1.
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4. Sinal Eletromiográfico (EMG)
O sinal eletromiográfico (EMG) fornece informações importantes sobre o desempenho
dos músculos e nervos. Os sinais EMG registrados a partir da superfície da pele foram
amplamente utilizados em diferentes campos, tais como controle de prótese, análise de
estimulação elétrica funcional, interação homem-máquina, tremor patológico e análise de
fadiga muscular [Shenoy et al. 2008] [Dideriksen et al. 2011].
As ferramentas para análise e extração de características do sinal EMG podem ser
divididas em três grupos principais, análise no domínio do tempo, no domínio de frequência ou representação em tempo-frequência [Phinyomark et al. 2012b]. O processamento
das características do sinal no domínio do tempo geralmente é feito rapidamente, já que
não é necessário aplicar nenhuma transformada. Algumas das ferramentas de análise do
sinal no domínio do tempo incluem a retificação, envoltória linear, RMS e integração.
1. Retificação: Consiste em tomar o valor absoluto do sinal EMG, ou seja, rebater as
fases negativas (full-wave), ou remover os valores negativos do sinal bruto (half
full-wave).
2. Envoltório Linear: O sinal retificado pode ser alisado por um filtro passa-baixa
para suprimir flutuações de alta frequência, permitindo uma avaliação clara da
amplitude do sinal EMG (envoltório linear). Funciona como um tipo de média móvel que indica a magnitude do sinal. A exata seleção das frequências de
corte depende de sua aplicação, embora existam recomendações entre 3 a 50 Hz
[Robertson et al. 2013].
3. RMS : Este método de processamento não requer retificação, pois a amplitude do
sinal EMG é elevada ao quadrado. Associar a técnica de RMS a um intervalo de
tempo determinado, constitui o RMS móvel, utilizado para observar as alterações
do sinal EMG em função do tempo. Para se criar um RMS móvel, a janela no
tempo é movida ao longo do sinal adquirido e o RMS é calculado. Esta janela
pode ser sobreposta ou não. A sobreposição permite uma grande continuidade
do sinal EMG. A janela típica para o RMS móvel é de 100 a 200 ms, que se
correlaciona com o tempo de resposta muscular [De Luca 1997].
4. Integração : O sinal EMG integrado (IEMG) é definido como a área sob a curva
do sinal EMG retificado, isto é, a integral matemática do valor absoluto do sinal
EMG bruto. Quando o valor absoluto do sinal é obtido, o ruído fará com que a
integral matemática tenha um aumento constante. O IEMG não discrimina ruído
ou sinal EMG [Robertson et al. 2013].
Neste trabalho é empregado o cálculo do valor RMS do sinal, e posteriormente,
utilizado o algoritmo LDA como classificador. Para o cálculo dos valores RMS, utiliza-se
uma janela de 30 dados, com passos de 10 em 10 dados. Ou seja, 20 dados vão se repetir
para cada janela. A Eq. 7 apresenta como calcular o valor RMS do sinal.

RM S =

s

1
T

Z

T

x2 (t)dt

0

em que x(t) é a função que descreve o sinal e T o período.
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A Figura 1 apresenta um exemplo genérico da técnica de janelamento, para o
cálculo de um valor RMS. O vetor de entrada u possui 6 elementos, e o tamanho da janela
é 3. Na primeira iteração, o cálculo da saída y1 é por meio dos valores RMS entre 0, 0 e
u1. Na segunda iteração, a janela se desloca, e a saída y2 é o valor RMS de 0, u1 e u2.
E isso se repete até que sejam percorridos todo os dados do vetor de entrada, formando o
vetor de saída y, que no caso desse trabalho, são os valores RMS dos dados de entrada.

Figura 1. Janelamento dos dados de entrada para o cálculo dos valores RMS.

5. Metodologia
A base de dados utilizada contém medições de sinais EMG do antebraço de um indivíduo
sem distúrbios neurológicos ou musculares [Khushaba et al. 2013]. No total, 8 eletrodos
EMG foram posicionados através da circunferência do antebraço humano, um eletrodo
adicional de referência foi alocado no pulso durante a coleta. Foram realizadas 2 classes
de combinações de pressão com os dedos em um volante. Essas classes incluíam aplicar
pressão com o dedo polegar e aplicar pressão com os dedos indicador e médio simultaneamente. O participante foi solicitado a realizar cada uma das duas classes de movimento
descritas anteriormente 4 vezes, e manter a pressão com os dedos por um período de 5
segundos em cada tentativa.
A Figura 2 ilustra as classes de combinações de pressão com os dedos utilizadas
para serem classificadas pelo algoritmo LDA nas fases de treinamento e validação. A
classe 1 (C1 ) se refere aos sinais EMG coletados pelo movimento de pressão com o dedo
polegar, enquanto a classe 2 (C2 ) se refere aos sinais coletados dos movimentos de pressão
dos dedos indicador e médio.
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Figura 2. Classes de combinações de pressão com os dedos em um volante.
Fonte: Adaptado de [Khushaba et al. 2013]

As leituras dos 8 sensores para cada classe foram agrupados conforme apresenta
a matriz Ci (1 ≤ i ≤ 2) em (8). Para as amostras de cada um dos 8 sensores S, são
realizadas 4 ensaios, definidos como observações. As classes C1 e C2 tem o seguinte
formato:

S1,1
S2,1


Ci =  ...

S7,1
S8,1

S1,2 S1,3
S2,2 S2,3
..
..
.
.
S7,2 S7,3
S8,2 S8,3


S1,4
S2,4 

.. 
. 

S7,4 
S8,4

(8)

Os elementos Sn,o constituem as matrizes C1 e C2 , em que as colunas o correspondem a quantidade de observações realizadas, enquanto as linhas n correspondem as
informações de cada um dos 8 sensores. Dessa forma, o elemento S1,1 corresponde à
primeira observação de amostras do sensor 1, enquanto o elemento S7,3 corresponde à
terceira observação de amostras do sensor número 7, por exemplo.
Neste primeiro cenário, para cada sensor Si , onde 1 ≤ i ≤ 8, têm-se uma resposta
do LDA diferente. Ou seja, o LDA classifica os dados de acordo com 8 sensores, tendo 8
respostas (podendo ser iguais ou diferentes).
As amostras de cada sensor estão organizadas da seguinte forma:
 
s1
s2 
 
s3 
 
 
St = s4 
s5 
 
 .. 
.
st

(9)

onde t é o comprimento do vetor de amostras, cada sensor possui t = 2000 amostras por
observação.
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Foram utilizadas 2 observações para o treinamento e duas observações para validação, de tal forma que o conjunto de treinamento é formado pela i-ésima classe e pelo
n-ésimo sensor, desse modo:


T reinamentoi = Sn,1 Sn,2


V alidai = Sn,3 Sn,4

(10)

(11)

Por meio do conjunto de treinamento são calculadas as matrizes de inter-classe e
intra-classe, conforme as Eq. 2 e 5. Na etapa de validação, utiliza-se as matrizes calculadas com os conjuntos de treinamento, e aplicam-se os dados do conjunto de teste para
se realizar a classificação de classes. As entradas X do algoritmo LDA ficam do seguinte
modo:

Xtreina



T reinamento1
=
T reinamento2

Xvalida





V alida1
=
V alida2

(12)

(13)

Conforme mostrado, cada sensor provê uma classificação para um conjunto de
dados. Ou seja, é possível que haja resultados de classificação distintos. Porém, é provável que para cada dado de entrada, a classificação correta fornecida por cada um dos
8 sensores apareça mais de uma vez. Dessa forma, é possível formar o vetor D, onde os
elementos di apresentam a resposta de cada um dos sensores.


D = d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8

(14)

Assume-se que a resposta, provida por cada sensor, que aparece com mais
frequência é a classificação correta (Moda amostral). Por exemplo, para um certo conjunto de dados, caso hajam 6 sensores indicando que estes dados pertençam a classe 1, e 2
sensores indicando que pertençam a classe 2, assume-se que estes dados sejam da classe
1.

6. Resultados
A Tabela 1 apresenta um resumo das características gerais e parâmetros utilizados no
estudo. Tais como o tipo de sinal, método utilizado no pré-processamento dos dados,
algoritmo de classificação empregado, dentre outras informações.

385

VII Escola Regional de Informática de Goiás, Goiânia - GO, 22 e 23 de Novembro de 2019.

Tabela 1. Resumo das características e parâmetros utilizados neste trabalho.

Tipo do sinal
Pré-processamento dos dados
Tamanho da janela do RMS
Algoritmo de Classificação
Números de sensores
Número de classes
Número de amostras por sensor
Número de observações
Frequência de amostragem do sinal

EMG
Cálculo do valor RMS
30
LDA
8
2
2000
4
4kHz

A Tabela 2 apresenta as taxas de acerto nas etapas de treinamento e validação,
separadas por sensor.
Tabela 2. Resumo dos resultados individuais de cada sensor para classificação
das duas classes.

Sensor
1
2
3
4
5
6
7
8

Taxa de acerto (%)
Treinamento Validação
79,77
79,57
90,67
95,67
94,85
96,60
93,20
95,67
79,87
96,35
62,25
83,37
61,12
70,97
69,25
71,65

Os índices de acerto variam de 61,12% a 94,85% na etapa de treinamento, e de
70,97% a 96,60% na fase de validação. O sensor 3 é o que apresentou as taxas de acerto
mais altas na classificação das amostras, tanto na etapa de treinamento quanto na de validação.
A Tabela 3 apresenta os resultados das taxas de acerto para diferentes combinações
de sensores na etapa de validação.
Tabela 3. Taxas de acertos combinando as respostas dos sensores na etapa de
validação.

Sensor Taxa de acerto (%)
1a4
97,60
1a5
96,40
1a6
97,25
1a7
94,27
1a8
95,80
3e4
97,85
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As maiores taxas de acerto foram obtidas para a combinação das características
dos sensores 1 a 4 e 3 e 4, conforme a Tabela 3. Os sensores 3 e 4 apresentaram o maior
índice de acerto, alcançando uma taxa de 97,85% na fase de teste. A classificação correta
foi obtida como sendo a resposta resultante mais frequente dos 8 sensores (Moda).
A escolha adequada dos sensores, da quantidade de sensores e das características
do sinal, apontaram ser um fator importante na classificação realizada pelo LDA.

7. Conclusões
A classificação de sinais EMG utilizando o LDA apresentou taxas elevadas de acerto nas
fases de treinamento e validação. A análise individual dos sensores apontou melhores resultados de classificação na fase de validação para os sensores 3 e 5, com índices de acerto
de 96,60% e 96,35% respectivamente. A combinação das respostas dos sensores resultou
em um aumento nos índices de acerto do método de classificação. Os resultados apresentaram taxa de acerto de 97,85% na classificação para a combinação das informações dos
sensores 3 e 4.
O método LDA carece de um pré-processamento e seleção das melhores características a serem empregadas na classificação. Isto pôde ser visto durante a análise individual e combinada das informações dos sensores. A escolha de qual ou quais sensores
a serem utilizados na classificação, demonstrou ser um fator importante no processo. A
combinação das respostas dos sensores pode maximizar ou minimizar as taxas de acerto
do LDA.
Como trabalhos futuros, pretende-se aumentar o número de classes no processo
de classificação utilizando o LDA (alcançando índices elevados de acerto na multiclassificação).
Testar diferentes métodos de seleção de características durante o préprocessamento dos sinais, como técnicas de filtragem e o PCA, buscando o aprimoramento do modelo de classificação utilizado.
Explorar e comparar o desempenho de outras técnicas como a análise discriminante regularizada (RDA ou Regularized Discriminant Analysis) e a análise discriminante
quadrática (QDA ou Quadratic Discriminant Analysis), de modo a propor um novo modelo híbrido mais robusto e eficiente para multi-classificação de sinais EMG.
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Resumo. Propõe-se neste artigo um esquema de alocação adaptativa de potência em conjunto com seleção de usuários para o enlace de descida de um
sistema NOMA MIMO massivo com o objetivo de reduzir a taxa de erro de
bit (BER - Bit Error Rate) e maximizar a vazão dos usuários. Para avaliar o
desempenho do algoritmo proposto, foram realizadas simulações considerando
diferentes algoritmos de alocação de potência dos usuários.
Abstract. This paper proposes an adaptive power allocation scheme in conjunction with user selection for the downlink of a massive NOMA MIMO system
in order to reduce the bit error rate (BER) and maximize the users’ throughput. To evaluate the performance of the proposed algorithm, simulations were
performed considering different users power allocation algorithms.

1. Introdução
O desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação móvel foram motivados por
requisitos cada vez maiores referentes à taxa de transmissão, confiabilidade e latência.
Além da melhoria de outras características, o 5G também tem como desafio a otimização
da vazão de dados dos usuários [Luo and Zhang 2016].
Alguns pesquisadores acreditam que o esquema de modulação do 4G LTE,
Multiplexação por Divisão de Frequência Ortogonal (Orthogonal Frequency-Division
Multiplexing - OFDM) talvez não seja o mais adequado para atender às necessidades do 5G devido à algumas limitações, como confinamento espectral ruim causado
pela elevada emissão fora de banda, problemas com comunicações de alta mobilidade,
dentre outras [Luo and Zhang 2016]. Ademais, o OFDM faz uso do prefixo cíclico
para garantir a ortogonalidade entre as portadoras, o que dificulta a redução da latência [Luo and Zhang 2016]. Portanto, há a necessidade de se encontrar técnicas de modulação e multiplexação que sejam mais adequadas para a realidade do 5G.
Dentre os esquemas de modulação existentes, o Acesso Múltiplo Não Ortogonal (Non-Orthogonal Multiple Access - NOMA) vem se destacando como um forte candidato para ser utilizado nas redes 5G devido às suas vantagens, como a compatibilidade com sistemas de Múltiplas Entradas e Múltiplas Saídas (Multiple Input Multiple Output - MIMO), a qual possibilita que múltiplos usuários sejam servidos simultaneamente, melhorando o desempenho da rede. A ideia chave do NOMA conside-
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rado no presente trabalho é explorar o domínio da potência para realizar a multiplexação dos sinais, empregando cancelamento de interferência nos receptores dos usuários [Luo and Zhang 2016] [Ali et al. 2016b] [Ding et al. 2016] [Islam et al. 2017].
Nesse contexto, propõe-se neste artigo um esquema de alocação adaptativa de potência com seleção dos melhores usuários para o enlace de descida de um sistema NOMA
MIMO com o objetivo de reduzir a Taxa de Erro de Bit (Bit Error Rate - BER) e maximizar a vazão dos usuários. Como considera-se um sistema multiusuário, utiliza-se a
técnica Codificação Dirty Paper (Dirty Paper Coding - DPC) para o cancelamento de
interferências entre usuários [Cho et al. 2010]. O desempenho do esquema proposto de
alocação adaptativa de potência para os usuários foi comparado com outros esquemas
como: alocação fixa, aleatória, algoritmo de [Ali et al. 2016a] (Adaptativo 1) e o algoritmo de [Zamani et al. 2018] (Adaptativo 2). Para tanto, implementou-se um sistema
NOMA MIMO em MATLAB R para realizar simulações.

2. Modelo de Transmissão
Neste trabalho, utilizamos a técnica DPC como método de pré-codificação do sinal
a ser transmitido para o enlace de descida de um modelo NOMA MIMO multiusuário [Cho et al. 2010]. Nessa técnica, os dados são pré-codificados de modo que o efeito
da interferência possa ser cancelado. Portanto, é necessário que os ganhos do canal sejam
completamente conhecidos no lado do transmissor para que a técnica DPC seja implementada [Cho et al. 2010].
Consideremos K Equipamentos de Usuário (EUs) independentes em um sistema
MIMO. A Estação Base (EB) e cada EU são equipadas com NB e NU antenas, respectivamente. Sejam x ∈ CNB ×1 o sinal transmitido pela EB e yu ∈ CNU ×1 o sinal recebido pelo u-ésimo EU, u = 1, 2, ..., K. O sinal recebido pelo u-ésimo EU é dado por:
yu = HuDL x + zu , u = 1, 2, ..., K, onde HuDL ∈ CNM,u ×NB é a matriz do canal downlink entre a EB e o u-ésimo EU e zu ∈ CNU ×1 é o ruído aditivo modelado como um
vetor aleatório gaussiano complexo simétrico circular de média zero em cada u-ésimo
EU [Cho et al. 2010].
Seja NM,u o número de antenas para o u-ésimo EU, u = 1, 2, ..., K. Para o sinal
do u-ésimo EU x̃u ∈ CNU ×1 , o sinal recebido y ∈ CNU ×1 é dado pela Equação (1).
y = H DL x̃ + z = LQx̃ + z

(1)

onde L e Q são as matrizes triangular e unitária provenientes da decomposição triangularortogonal da matriz do canal H DL . Com a técnica DPC, elimina-se potenciais interferências aplicando uma matriz de pré-codificação ao sinal transmitido, obtida da decomposição LQ da matriz H DL .

3. Alocação de Potência e Seleção de Usuários
As equações para o cálculo da potência para os usuários com intuito de maximizar vazão apresentadas em [Zamani et al. 2018] foram utilizadas no presente trabalho de forma
adaptativa, ou seja, a cada intervalo de tempo t ∈ T , atualiza-se os valores de potência,
onde T é o intervalo total para a execução do algoritmo
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Neste trabalho, propõe-se selecionar os usuários com maior projeção sobre o espaço ortogonal aos usuários previamente selecionados, em conjunto com a alocação adaptativa de potência 2. O esquema proposto foi denominado de Adaptativo 2 + Seleção nos
gráficos.
Para o Algoritmo Adaptativo 2, o problema de otimização para maximizar a vazão do sistema NOMA MIMO é formulado como:
maximizar
p

K
X
k=1

log2

1+

k=1

sujeito a:
C1:

K
X

|ĝk |2

pk |ĝk |2

Pk−1
j=1

pj + pσ2 + σ 2

!
(2)

pk ≤ p

C2: pk ≥ (ωj − 1)

k−1
X

pσ 2 + σ 2
pj +  2
|ĝk |
j=1

!

, ∀k = 1, 2, ..., K.

min

onde ωj = 2Rj , Rjmin é a taxa de dados mínima exigida para o j-ésimo usuário, ĝk é
o ganho estimado do k-ésimo usuário, p é a potência total alocada para os usuários, σ2 é
a variância da distribuição Gaussiana complexa do erro de estimação do canal e σ 2 é a
variância do ruído Gaussiano branco aditivo complexo.
De acordo com [Zamani et al. 2018], as condições de Karush-Kuhn-Tucker
(KKT) são necessárias e suficientes para obter a solução ótima do problema de otimização em (2). Assim, as alocações de potência ótimas para o usuário com menor ganho
(k = 1) de canal e para os demais usuários do sistema NOMA MIMO (k = 2, 3, ..., K)
são descritas pelas Equações (3) e (4), respectivamente:
K

X (ωj − 1)(σ 2 p + σ 2 )
p

p1 = K
−
j
Q
Q
ωk j=2
ωl |ĝk |2
k=2

pk =

(3)

l=2

(ωk − 1)p (ωk − 1)(σ2 p + σ 2 )
+
−
K
Q
ωk |ĝk |2
ωj
j=k

K
X
(ωk − 1)(ωj − 1)(σ2 p + σ 2 )
j
Q
j=k+1
ωl |ĝk |2

(4)

l=k

Utilizou-se o algoritmo de Projeções Sucessivas para selecionar os melhores usuários na transmissão. Nesse algoritmo, considera-se inicialmente todos os usuários como
candidatos e, em seguida, seleciona-se o usuário com maior ganho e atualiza-se o conjunto de usuários selecionados. Na primeira iteração, calcula-se o espaço ortogonal aos
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usuários selecionados e realiza-se a projeção do vetor de ganho de cada candidato nesse
espaço. Por fim, seleciona-se o candidato com maior projeção e atualiza-se o conjunto
de usuários selecionados. O procedimento é repetido até que se tenha completado as
seleções [Yoo and Goldsmith 2006]. O processo é descrito pelas Equações (5) à (7):
h
i
H = hTξ1 , ..., hTξ|ξ|

N = I − H HHH
ζi = N hTi

2

−1

(5)
HH

, ∀i ∈ Ωξ

(6)
(7)

onde H é a matriz de ganhos dos usuários selecionados que, a cada iteração, aumenta sua
dimensão em um até que |ξ| = N , hξi = [h1,ξi , ..., hNT ,ξi ], N é o espaço ortogonal aos
usuários selecionados, calculado por meio da subtração da matriz identidade pela matriz
pseudo-inversa do canal aplicada à matriz do canal. ζi corresponde à métrica de seleção
e é calculada pela norma da projeção do vetor do i-ésimo usuário sobre o espaço N , onde
ξ = ξ ∪ {k} representa o conjunto de usuários selecionados. A variável Ω representa o
conjunto de índices de usuários candidatos. Por fim, k é o índice do usuário selecionado
na iteração, dado por k = iζi . Utiliza-se como critério de seleção os usuários com maiores
valores de ξ.

4. Simulações e Resultados
Para avaliar o desempenho da proposta de alocação adaptativa de potência com seleção
de usuários, desenvolveu-se um programa em MATLAB R para simular quatro cenários
para a alocação de potência dos usuários: fixa, aleatória e adaptativa 1 e adaptativa 2.
Considerou-se um sistema consistindo de uma EB com 96 antenas transmissoras enviando
dados em um enlace de descida para 96 EUs com uma antena receptora cada. Aplicou-se
o algoritmo seleção para ordernar os melhores EUs. O número total de bits transmitidos, a largura de banda de um bloco de recurso e a potência total alocada para o sistema
foram 200kbits, 180kHz e 5dBm, respectivamente. Avaliou-se o comportamento do sistema variando a SNR entre 0 e 40dB. Considerou-se 1000 intervalos para a execução do
algoritmo.
Para a simulação com alocação aleatória de potência, gerou-se valores aleatórios
(utilizando distribuição uniforme) de potência para cada usuário em cada iteração sobre
o tempo total. Para a simulação com alocação fixa de potência, alocou-se valores fixos
iguais a p/(NK NU ) para todos os usuários do sistema.
Uma vez que que o sistema em questão tem o objetivo de oferecer vazão proporcional, então o índice de justiça (do inglês, fairness) de vazão é calculado. O índice de
justiça trata-se do grau de distribuição de recursos disponíveis, no caso, vazão total, entre
os usuários. Ou seja, NK EUs competem por conseguir ter uma vazão de dados recebidos pela EB em um instante t. Para calcular o índice de justiça de vazão (FV (t)) em um
instante t, utilizou-se a Equação (8) [Rocha and Vieira 2016] [Jain et al. 1984].
hP
N

i2
V
(t)
i=1 i
FV (t) =
PN
NK i=1 Vi2 (t)
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onde Vi (t) é a vazão utilizada pelo i-ésimo usuário no instante t.
De acordo com fairness1, se todos os usuários recebem a mesma quantidade
de recursos no tempo (t), então FV (t) é igual a 1 e o sistema é dito 100% justo.
O índice diminui, com o aumento da desigualdade da alocação dos recursos entre os
usuários [Rocha and Vieira 2016] fairness2. Logo, o cálculo do índice de justiça possibilita mensurar a justiça na distribuição de recursos, neste caso, vazão. Para sistemas onde os usuários possuem uma demanda desigual de recursos, pode-se aferir
o índice de justiça por meio da razão entre o recurso alocado e o recurso demandado [Rocha and Vieira 2016] [Jain et al. 1984].
A Figura 1 apresenta o resultado de BER obtido para a simulação realizada com
o DPC para 96 antenas de transmissão e 96 EUs. A partir desses resultados, é possível
constatar a redução da BER com a utilização dos algoritmos adaptativos da proposta, onde
o algoritmo Adaptativo 2 foi o que obteve menores valores de BER.
A Figura 2 revela o comportamento da vazão total do sistema com o aumento da
SNR. Nota-se que os algoritmos adaptativos da proposta obtiveram os maiores valores de
vazão, onde os maiores valores de vazão total foram alcançados pelo algoritmo Adaptativo 2 (proposta).
Finalmente, os resultados de vazão obtidos para cada usuário utilizando o algoritmo Adaptativo 2 (proposta) é apresentado na Figura 3. Visualmente, a utilização de
DPC para o cenário com valores massivos de antenas de transmissão e EUs garante níveis
de justiça entre os usuários.
Numericamente, temos a partir da Equação (8), os valores de índice de justiça de
vazão para os algoritmos Adaptativo 1 e Adaptativo 2 apresentados na Tabela 1. Notase que o algoritmo Adaptativo 2 foi o que obteve maior valor de índice de justiça de
vazão.
Tabela 1. Índices de justiça de vazão para cada algoritmo adaptativo com DPC
para a simulação com NT = 96, NK = 96, NR = 1.

Simulação
Algoritmo Índice de Justiça de Vazão
NT = 96, NK = 96, NR = 1 Adaptativo 1
99,12%
Adaptativo 2
NT = 96, NK = 96, NR = 1
99,73%
(Proposta)
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Figura 1. Relação BER versus SNR para o cenário com NT = 96, NK = 96, NR = 1,
com seleção de todos os usuários.

Figura 2. Relação vazão total versus SNR para o cenário com NT = 96, NK = 96,
NR = 1, com seleção de todos os usuários.
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Figura 3. Vazão total por usuário com utilização do algoritmo Adaptativo 2 para
o cenário com NT = 96, NK = 96, NR = 1, com DPC.

5. Conclusão
É proposto neste trabalho um esquema de alocação adaptativa de potência e seleção iterativa dos usuários para a redução da BER e maximização da vazão do sistema. Os resultados obtidos a partir das simulações, mostram que a proposta do trabalho aumenta
a vazão dos usuários e reduz a BER e aumenta a vazão de dados dos usuários, quando
comparado aos demais métodos considerados para a alocação de potência. Constatou-se
também que o esquema proposto garante elevados níveis de justiça entre os usuários, uma
vez que todos os usuários obtêm níveis próximos de vazão total.
Como trabalhos futuros, pretende-se modelar o sistema para um cenário mais real
utilizando um modelo de canal Rayleigh e também pretende-se analisar o comportamento
da simulação ao se variar outros parâmetros da simulação, tais como o número de antenas
de transmissão e o número de antenas de recepção por usuário.
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Abstract. Multi-Access Edge Computing (MEC) is an emerging paradigm aimed at providing computing and storage capabilities on the edge of cellular
networks, reducing latency for end users of mobile networks. Designing a MEC
network involves decisions on the capacity of the computational resources that
will be employed at the network edge. This process, in turn, requires knowledge
on the resource usage profile of the applications or services that will perform in
the MEC infrastructure. In this paper, we present the experimental results of an
investigation on resource consumption profile of a facial recognition application running on a MEC infrastructure. For practical insights, the research was
centered on the widely used open source software called OpenFace.
Resumo. Multi-Access Edge Computing (MEC) é um paradigma emergente que
visa o provimento de recursos computacionais na borda das redes de telefonia
celular, reduzindo a latência para usuários finais. O projeto de uma rede MEC
envolve decisões sobre o dimensionamento dos recursos computacionais que
serão empregados na borda da rede. Esse dimensionamento requer o conhecimento do perfil das aplicações ou serviços que executarão na infraestrutura
MEC. Neste trabalho, apresentamos os resultados de uma investigação sobre
o perfil de consumo de recursos computacionais de uma aplicação de reconhecimento facial que executa em infraestruturas MEC. Para obtermos intuições
práticas, utilizamos um software de código aberto denominado OpenFace.

1. Introdução
O foco principal da próxima geração de redes móveis, denominada redes 5G, é fornecer comunicação ubı́qua para máquinas e dispositivos da Internet das Coisas ( Internet of
Things - IoT) e para a comunicação pessoal. Ao mesmo tempo, tecnologias emergentes
(e.g., dispositivos vestı́veis e realidade virtual/aumentada) e nova aplicações (e.g., Internet tátil, telemedicina e carros autônomos) possibilitam formas diferentes de interação e
uso das redes móveis, exigindo requisitos mais exigentes para a satisfação do usuário.
Essa realidade desafia as redes 5G em vários aspectos, uma vez que para atender tais
requisitos, elas terão que prover altas taxas de dados, menor latência e maior confiabilidade [Zhang et al. 2014].
Particularmente, para satisfazer o requisito de baixa latência, mudanças significativas devem ser implementadas na arquitetura das redes móveis celulares atuais, uma
vez que a latência dominante encontra-se entre a rede de acesso (Radio Access Network
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– RAN) e o núcleo da rede (core) [Parvez et al. 2018]. Um paradigma proposto recentemente para reduzir a latência nas redes móveis é denominado Multi-access Edge Computing (MEC) [ETSI 2016]. Neste paradigma, serviços, que anteriormente executavam em
data centers remotos (core), são movidos para a borda da rede (estações bases ou switches de núcleo) com o objetivo de ficarem o mais próximo possı́vel do usuário. Em MEC,
assim como em cenários de computação em nuvem, existe uma cooperação entre provedores de conteúdo e operadores de rede de telefonia. Os servidores implantados pelos
operadores de rede executam serviços desenvolvidos pelos provedores de conteúdo. Esses serviços são geralmente implementados como um conjunto de funções virtualizadas
de rede (VNFs) que executam em máquinas virtuais ou contêineres.
Uma decisão importante no projeto de redes MEC é onde, dentro da rede de
borda, colocar os servidores e como dimensioná-los. Para responder essas questões é
necessário conhecer o perfil da demanda de rede e de processamento das aplicações
que serão instanciadas na borda da rede. No contexto de MEC, o perfil da demanda de
rede tem sido geralmente estudado usando registros de dados oferecidos por operadoras
de rede [Blondel et al. 2012, Di Francesco et al. 2015] ou obtidos de forma colaborativa
(crowd-sourced) [Malandrino et al. 2016]. A demanda de processamento, no entanto, tem
sido pouco investigada, tendo sido tratada recentemente em [Malandrino et al. 2018]. No
trabalho em questão, os autores apresentam um modelo para estimar a demanda de processamento necessária para servir uma certa demanda de rede. Os autores consideram
três tipos principais de tráfego, a saber, vı́deo, mapas e jogos.
De fato, de acordo com estimativas da CISCO, em 2022, 79% do tráfego global
em redes móveis será de vı́deo [CISCO 2019]. Em [Malandrino et al. 2018], os autores
consideram o tráfego de vı́deo gerado apenas por serviços de streaming. No entanto,
dado o número crescente de câmeras de monitoramento em diversas cidades, um cenário
comum em cidades inteligentes será serviços de reconhecimento facial executando em
servidores hospedados na borda da rede (servidores MEC) e conectados a câmeras e dispositivos IoT. Sistemas de reconhecimento facial identificam automaticamente faces a
partir de um conjunto de imagens. Para atingir esse objetivo, esses sistemas geralmente
executam em duas fases. Na primeira, denominada detecção, o sistema busca localizar a parte da imagem que contém a face. Na segunda, denominada reconhecimento,
o sistema, com o auxilio de um algoritmo de aprendizado de máquina, compara a face
detectada com um conjunto prévio de outras faces já conhecidas. Portanto, um sistema
de reconhecimento facial possui um comportamento muito diferente de serviços de vı́deo
por streaming, não só por fazerem uso de conteúdo ao vivo, mas também por utilizarem
algoritmos de aprendizado de máquina que podem requerer uma quantidade significativa
de processamento. Apesar dessas diferenças, até onde sabemos, apenas um trabalho na
literatura [Garcia-Saavedra et al. 2018] abordou a caracterização do perfil de consumo de
sistemas de reconhecimento facial.
Neste trabalho, preenchemos essa lacuna apresentando os resultados experimentais de uma investigação sobre o perfil de consumo de recursos computacionais de uma
aplicação de reconhecimento facial que executa em infraestruturas MEC. Para obtermos
intuições práticas, a investigação foi centralizada em um software de código aberto amplamente utilizado, denominado OpenFace [Baltrusaitis et al. 2018].
Este trabalho está organizado da seguinte forma. A Seção 2 introduz conceitos
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básicos referentes ao paradigma MEC bem como trabalhos relacionados à caracterização
do perfil de consumo de aplicações que executam em infraestruturas MEC. A Seção
3 apresenta uma descrição do serviço OpenFace. A metodologia utilizada nesta
investigação, bem como os resultados experimentais obtidos são apresentados na Seção
4. Finalmente, a Seção 5 apresenta as conclusões e direções futuras para este trabalho.

2. Fundamentos e Trabalhos Relacionados
Uma das primeiras motivações para o surgimento da computação de borda foi a necessidade de reduzir a latência fim-a-fim de aplicações móveis que necessitavam descarregar
dados nas nuvens. Em 2009, o trabalho de [Satyanarayanan et al. 2009] mostrou que a
implantação de uma infraestrutura semelhante às usadas em ambientes de computação em
nuvem, porém em uma escala menor, a apenas um salto dos dispositivos móveis sem fio,
poderia reduzir sensivelmente a latência fim-a-fim das aplicações que executam nesses
dispositivos. Em 2015, a European Telecommunications Standards (ETSI) denominou de
Multi-Acces Edge Computing, uma instância de tal infraestrutura de borda. A ideia básica
consiste em prover recursos computacionais e de armazenamento nas redes de acessos
(RAN), de forma que serviços e aplicações que demandem baixa latência funcionem mais
próximos dos usuários [Patel et al. 2014]. A Figura 1 exemplifica uma instância de uma
infraestrutura MEC conectada à uma infraestrutura de computação em nuvem.

Figura 1. Fluxo básico de um serviço MEC.

Além de cunhar o termo MEC, a ETSI também definiu uma arquitetura de referência para infraestruturas MEC. Os elementos dessa arquitetura estão agrupados em
três nı́veis principais, como mostrado na Figura 2 e descrito a seguir.
• Módulo de gerenciamento do sistema MEC: engloba as entidades relacionadas ao
gerenciamento do ciclo de vida das aplicações e o orquestrador MEC. O orquestrador possui o conhecimento geral e informações atualizadas sobre a topologia
de rede e os recursos disponı́veis nos servidores de borda (servidores MEC). Ele
também mantém uma lista das aplicações correntes, garante as polı́ticas definidas pelos operadores e prepara os gerenciadores de infraestrutura virtual ( Virtual
Infrastructure Manager – VIM) para lidar com a instanciação de aplicações. O
orquestrador é responsável pela instanciação, término e realocação de aplicações
com base nos requisitos dos serviços e disponibilidade geral dos recursos.
• Módulo de gerenciamento dos hosts MEC: engloba as entidades responsáveis
pelo gerenciamento dos servidores MEC onde serão alocadas as aplicações. Os
servidores MEC contém a infraestrutura de virtualização responsável por fornecer recursos como CPU, memória, rede e armazenamento para as aplicações que
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executam na borda. Possui também as funcionalidades essenciais para executar as aplicações em uma infraestrutura virtual especı́fica (máquinas virtuais ou
contêineres).
• Infraestrutura de rede: encarregada de fornecer recursos para a conexão das
aplicações com os diferentes tipos de redes.

Figura 2. Arquitetura MEC simplificada.

Nos últimos anos, vários trabalhos foram publicados com foco em
aspectos técnicos de computação de borda [Taleb et al. 2017], arquiteturas
MEC [Abbas et al. 2018], revisões de atributos e casos de uso que se beneficiam
da computação de borda [Liu et al. 2018], bem como modelos matemáticos para
alocação de recursos em ambientes MEC [Garcia-Saavedra et al. 2018]. Particularmente,
em [Garcia-Saavedra et al. 2018], os autores apresentam uma breve caracterização do
perfil de consumo de uma aplicação de reconhecimento facial. No entanto, o foco do
trabalho é um modelos de alocação de recursos que comporte aplicações MEC e virtual
RAN (vRAN) e o perfil de consumo da aplicação é realizado apenas para parametrizar o
modelo de alocação proposto. Como consequência, os autores não discutem, de forma
abrangente, a metodologia utilizada na caracterização da aplicação.
Em [Malandrino et al. 2018], os autores apresentam uma metodologia para avaliar o consumo de CPU a partir de demandas geradas pela rede, ou seja a partir do volume
de dados baixados de aplicativos de dispositivos móveis. Os autores consideram três tipo
de aplicativos: vı́deo, jogo e mapa. Apesar de focarem na demanda de CPU de aplicações
MEC, os serviços investigados em [Malandrino et al. 2018] apresentam comportamentos significativamente diferentes daqueles encontrados em aplicações de reconhecimento
facial.
De fato, dado o número crescente de câmeras conectadas à Internet e instaladas
em espaços públicos, cenários envolvendo esse tipo de câmera enviando dados em tempo
real para uma infraestrutura de computação de borda têm sido recorrentemente referenciados como casos de uso MEC. Em [Dautov et al. 2018], os autores utilizam esse cenário
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para validar uma arquitetura de computação baseada em cluster de servidores na borda
da rede de acesso. Outro trabalho [Muslim and Islam 2017], utiliza um cenário similar
para investigar os benefı́cios de se processar uma aplicação de reconhecimento facial na
borda da rede em comparação com o processamento local no dispositivo móvel (celular).
Nenhum dos dois trabalhos, no entanto, caracterizam o perfil de consumo de recursos
computacionais de aplicações de reconhecimento facial. Na seção seguinte, descrevemos
a aplicação de reconhecimento facial utilizada neste trabalho.

3. OpenFace
Aplicações de vı́deo produzem uma quantidade expressiva de dados, que frequentemente precisam ser processados em tempo real. Isso implica em um alto consumo de recursos computacionais, levando em consideração o fato de ser necessária
a manutenção de um fluxo de dados entre dois canais e também o armazenamento
em memórias secundária [Wuytack et al. 1996].Além da necessidade de se possuir uma
boa infraestrutura que forneça esse recursos de forma segura, o processamento de
vı́deo exige uma latência muito baixa, já que na maioria das vezes a saı́da do processamento interage com os humanos (vı́deos de realidade aumentada, por exemplo) e
também uma grande largura de banda, por se tratar muitas vezes de vı́deos com alta
resolução [Ananthanarayanan et al. 2017]. Essas duas caracterı́sticas demonstram que
aplicações de vı́deo se beneficiam de infraestruturas MEC.
Dentro do espectro do processamento de vı́deo podemos destacar um tipo de
serviço bastante relevante nos dias atuais: o reconhecimento facial. Como mencionado
anteriormente, sistemas de reconhecimento facial são capazes de detectar e identificar faces em vı́deos gravados ou em tempo real. O funcionamento desses sistemas consiste em
aplicar diferenciados algoritmos que detectam expressões faciais e, a partir disso, verificar e comparar cada quadro de um determinado vı́deo. O OpenFace é uma ferramenta
disponı́vel em código aberto que realiza esse tipo de processamento. Na primeira parte do
processo, a ferramenta detecta as faces e realiza um pré-processamento criando uma entrada normalizada para treinar os algoritmos. Depois do pré-processamento, é obtida uma
imagem em alta resolução que não pode ser fornecida ao algoritmo. Portanto, a segunda
parte do processo é reduzir a dimensão da entrada para que a classificação das faces possa
ser realizada[Amos et al. 2016].
Uma das funcionalidades dessa aplicação nos permite utilizar o serviço de reconhecimento facial em tempo real através da criação de um servidor que disponibiliza o
serviço de forma local ou na Web. Ao acessarmos esse serviço através de um navegador, com uma reprodução de vı́deo já iniciada, o software detectada as faces mostradas e
as marca com um pequeno quadrado verde que recebe uma etiqueta de “Desconhecido”,
ou seja, aquele rosto ainda não recebeu nenhuma identificação. Caso o usuário decida
treinar a aplicação, ele pode identificar uma pessoa, mas a aplicação é capaz de reconhecer somente uma face, etiquetando todos os outros diferentes rostos com a mesma
identificação. A atribuição dada a uma face só é válida para a sessão do navegador que
se usa naquele instante de tempo, não sendo salva nenhuma identificação após o encerramento do serviço.
Existem duas maneiras de utilização da versão Web do OpenFace. A primeira é
uma configuração de ambiente manual, que exige a instalação de todos os pacotes e de-
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pendências, as quais os desenvolvedores disponibilizam os scripts e o código necessário
para a criação do ambiente. A segunda maneira é utilizar um contêiner Docker. O Docker
é uma ferramenta de virtualização que oferece o conceito de conteinerização para isolar
aplicações dentro de um mesmo ambiente. Para que um determinado contêiner possa
funcionar, é criada uma imagem executável que possui todo o necessário para o funcionamento da aplicação que se deseja executar [Docker 2019]. Para a realização dos nossos
experimentos utilizamos a estratégia de conteinerização do servidor OpenFace, como explicaremos na seção a seguir.

4. Avaliação Experimental
Para realizar a caracterização do perfil de consumo do OpenFace, preparamos o ambiente
de teste (testbed) conforme ilustrado na Figura 3. Nessa testbed, dois computadores, um
cliente e um servidor, foram conectados através de uma rede local com velocidade de 100
Mbps. Como cliente, usamos um computador desktop com um processador Intel Core
i7 3770, memória RAM de 8GB e sistema operacional Linux com a distribuição Ubuntu
16.04. Para o servidor, usamos um computador com dois processadores Intel Xeon Silver
4114, memória RAM de 128 GB e o sistema operacional Linux com a distribuição Ubuntu
18. Os sistemas de virtualização utilizados no servidor consistiu em hipervisor Xen e a
plataforma Docker.
O cenário emulado corresponde a um usuário com um dispositivo móvel (celular)
capturando um vı́deo através de uma sessão de navegação Web. Os quadros capturados
são enviados a um servidor MEC, onde o serviço OpenFace executa. O serviço OpenFace recebe os quadros enviados e processa a detecção e o reconhecimento facial. Após
o reconhecimento, o OpenFace envia, como resposta ao navegador, uma área quadrada
delimitando a face detectada, bem como um rótulo de reconhecimento.
Em nosso experimento, o dispositivo móvel do usuário foi emulado pela máquina
cliente do nosso testbed. Para emular a câmera de vı́deo do dispositivo, usamos o
v4l2loopback [GitHub 2016], um módulo do kernel Linux que permite a criação de dispositivos virtuais de câmera. Esses dispositivos virtuais podem ser alimentados com streamings de vı́deos e são enxergados pelas aplicações como um dispositivo real instalado
no computador. Para emular a captura de um vı́deo no dispositivo móvel, utilizamos a
ferramenta FFmpeg [Coudurier et al. 2019], amplamente utilizada para a gravação, conversão e transmissão de vı́deo e áudio. Por fim, o navegador Firefox foi utilizado para
emular uma sessão Web onde o vı́deo é capturado e requisições são enviadas ao servidor
OpenFace para análise dos quadros capturados.
O servidor MEC foi emulado pela máquina servidora do nosso testbed. Nesse servidor, criamos uma máquina virtual com quatro CPUs virtuais, memória RAM de 16 GB,
e instalamos o sistema operacional Linux com a distribuição Debian 10. O serviço OpenFace foi implantado dentro dessa máquina virtual usando uma imagem Docker disponı́vel
em [dockerhub 2019].
Para que o serviço OpenFace pudesse realizar a detecção e reconhecimento de faces durante o experimento, escolhemos um vı́deo extraı́do do Youtube e que transmitia,
durante toda sua extensão, rostos de pessoas conversando de forma aleatória. Para esse
experimento, não consideramos a parte de áudio do vı́deo. O vı́deo foi então convertido para o codec H264/AVC, com resolução de 1920x1080, ou seja, um conteúdo com
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Figura 3. Configuração do ambiente de testes

alta resolução. Através de um comando FFmpeg, iniciamos a reprodução do vı́deo, alimentando o dispositivo virtual de câmera no lado do cliente. Em seguida, usando o IP e
porta onde o serviço OpenFace executava, abrimos uma sessão no navegador Web com o
intuito de enviar as requisições ao servidor. O serviço OpenFace recebia os frames enviados, realizava a detecção e reconhecimento facial e enviava a resposta (área retangular
e rótulo) ao navegador para cada frame recebido. Nesse experimento, no entanto, não
utilizamos nenhum treinamento prévio, pois o intuito foi avaliar o consumo de recursos
computacionais do serviço e não a acurácia do serviço.
Para mensurar o consumo de CPU (porcentagem de utilização), utilização de
memória (megabytes), bem como a demanda de rede (mbps) no lado do servidor, executamos um script de monitoramento do sistema dentro da máquina virtual onde o serviço
OpenFace executava. O script realizava a coleta de dados a cada dois segundos. Além
disso, para entender como o consumo desses recursos variavam à medida que a demanda
de rede aumentava, variamos a taxa de frames por segundo (FPS) enviado ao servidor,
empregando, ao todo, seis taxas diferentes, a saber:
F P S = [0, 25; 0, 5; 1; 2; 4; 8]

(1)

Para cada taxa de FPS, realizamos dez testes, cada um com 100 segundos de
duração. Todo fluxo de dado foi gerado por apenas um único cliente, ou seja, avaliamos as métricas existentes de uma única sessão do navegador Web. A Figura 4 ilustra
os resultados. Podemos notar que o consumo de CPU tem um comportamento muito
similar à demanda de rede à medida que a taxa FPS aumenta. Isso evidencia um relacionamento crescente linear entre consumo de CPU e demanda de rede. Percebemos também
que o consumo de memória se mantém praticamente constante à medida que a taxa FPS
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aumenta.

(a) CPU

(b) Rede

(c) Memória
Figura 4. Gráficos que ilustram o consumo de CPU, rede e memória, de acordo
com a variação de FPS

5. Conclusão e Trabalhos Futuros
Neste trabalho, apresentamos a caracterização do perfil de consumo de uma aplicação de
reconhecimento facial em um ambiente tı́pico de MEC. Resultados iniciais indicam uma
relação de linearidade crescente entre o consumo de CPU e o tráfego (demanda) de rede.
Por outro lado, o aumento da taxa FPS tem pouco impacto no consumo de memória.
Como trabalhos futuros, pretendemos apresentar uma caracterização mais abrangente do perfil de consumo de recursos de aplicações de reconhecimento facial variando
também o número de usuários, a qualidade dos vı́deos, mensurando o atraso e realizando
a caracterização por fases, ou seja, detecção e reconhecimento. Pretendemos também
comparar os resultados obtidos com o trabalho em [Malandrino et al. 2018].
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Abstract. In this work, a new maximum power point tracking algorithm (MPPT)
for photovoltaic systems is proposed. The considered system is composed by a
photovoltaic panel charging a battery using a buck-type dc-dc converter. Computational simulations are carried out to compare the performance of the MPPT
algorithms, analyzing the output voltage and output power behavior at the photovoltaic panel. The evaluation scenarios considered were: using real data of
irradiance and temperature. The results of the simulations show that the proposed algorithm provides better performance for the photovoltaic system than the
main MPPT algorithms in the literature.
Resumo. Neste trabalho, um novo algoritmo de rastreamento de ponto de potência máxima (MPPT) para sistemas fotovoltaicos é proposto. O sistema considerado é composto por um painel fotovoltaico que carrega uma bateria usando
um conversor CC-CC do tipo buck. Simulações computacionais são realizadas
para comparar o desempenho dos algoritmos MPPT, analisando a tensão de
saída e o comportamento da potência de saída no painel fotovoltaico. Foi considerado um cenário real, com irradiância e temperaturas medidas no painel
fotovoltaico. Os resultados das simulações mostram que o algoritmo proposto
fornece melhor desempenho para o sistema fotovoltaico do que os principais
algoritmos MPPT da literatura.

1. Introdução
A energia solar fotovoltaica é uma energia limpa e renovável, e tem aumentado sua popularidade nos últimos anos [Leite et al. 2018]. O conjunto de células fotovoltaicas formam
um painel fotovoltaico. A geração de energia solar fotovoltaica está relacionada diretamente com o nível de irradiância incidente no painel fotovoltaico [Villalva et al. 2009].
Os painéis fotovoltaicos dificilmente são conectados diretamente a uma carga
[Chaves et al. 2016]. No caso da alimentação de uma carga de corrente contínua (cc),
esta conexão é feita por meio de um circuito intermediário, geralmente um conversor cccc. O conversor cc-cc necessita de um sinal de referência, denominado ciclo de trabalho
(duty cycle), que determina o ganho de tensão da saída do conversor. Este sinal de referência, quando se trata de painéis fotovoltaicos, é determinado por um algoritmo que
rastreia a máxima potência que o painel pode fornecer. Usualmente estes algoritmos são
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denominados de algoritmos de Seguimento do Ponto de Máxima Potência ( Maximum
Power Point Tracking - MPPT).
Em [Moçambique et al. 2011], é analisado o desempenho de um painel fotovoltaico conectado a um conversor cc-cc do tipo elevador de tensão (boost), com um controlador fuzzy que ajusta a tensão de máxima potência. Em [Carvalho et al. 2011], os
autores apresentam uma abordagem de rastreamento do ponto de máxima potência baseada no método Perturbe e Observe, medindo-se apenas a corrente de saída do painel.
Em [Villalva 2010], é apresentada uma comparação entre alguns algoritmos de MPpT
quando os painéis são conectados a uma carga qualquer com tensão constante. Em
[Pallavee Bhatnagar and Nema 2013], os autores realizam uma análise de vários algoritmos MPPT distintos. Os trabalhos analisados se diferem entre si em aspectos como
complexidade, custo de implementação, eficiência, sensores utilizados, acurácia no seguimento do ponto de máxima potência quando a temperatura e irradiância variam.
Neste trabalho, diferente dos anteriormente mencionados, propõe-se que o ponto
de operação do painel fotovoltaico seja ajustado de acordo com o erro em relação à máxima potência que ele pode fornecer (calculado por meio de uma expressão com origem
na derivada da curva P-V em relação à tensão) e à derivada da potência no tempo. Mais
especificamente, propõe-se um algoritmo de rastreamento do ponto de máxima potência
tendo como base o algoritmo de condutância incremental [Hussein et al. 1995] mas que
considera a convergência do erro de estimação de máxima potência e a derivada da potência no tempo. Para o cenário de aplicação do algoritmo proposto, considera-se um painel
fotovoltaico alimentando uma bateria por meio de um conversor cc-cc do tipo buck. São
analisados os desempenhos de quatro algoritmos de rastreamento do ponto de máxima potência em comparação ao algoritmo proposto neste trabalho. As simulações são realizadas
no ambiente computacional MATLAB/SIMULINK [MathWorks nd].
O artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a modelagem
do painel fotovoltaico utilizada na simulação; a Seção 3 apresenta os principais algoritmos MPPT conhecidos na literatura; a Seção 4 apresenta o algoritmo de MPPT proposto
neste trabalho, a metodologia empregada para avaliação de desempenho dos algoritmos
considerados; os resultados das simulações dos algoritmos MPPT e as comparações de
desempenho são mostrados na Seção 5; a Seção 6 apresenta as conclusões do trabalho.

2. Modelo do painel fotovoltaico
O modelo do painel fotovoltaico com um diodo (Single Diode Model - SDM) é o modelo
escolhido para este trabalho. Esta escolha se justifica pois o equacionamento do modelo
de um diodo provê uma boa representação do painel fotovoltaico [Villalva et al. 2009]. O
circuito elétrico do SDM é apresentado na Figura 1.
Aplicando a Lei de Kirchhoff das Correntes no circuito elétrico que representa o
painel fotovoltaico, apresentado na Figura 1, e realizando algumas manipulações algébricas, obtém-se a equação característica do modelo SDM:
 


V +IRs
V + IRs
I = Iirr − I0 e Ns nVt − 1 −
(1)
Rsh
onde Iirr é corrente fotogerada, Id é a corrente que flui através do diodo em função da
tensão, IRsh é a corrente em Rsh , Ns corresponde ao número de células em série que
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Figura 1. Circuito elétrico que representa o painel fotovoltaico (Modelo com um
Diodo)

compõem o módulo fotovoltaico, V e I são os valores de tensão e corrente de saída do
painel, respectivamente, e Vt corresponde à tensão térmica (V)
Para realizar as simulações deste trabalho, foi escolhido o painel fotovoltaico
Kyocera KC200GT [Kyocera nd]. As características elétricas deste painel nas Condições Padrões de Teste (Standart Test Conditions) são: Imp = 7, 61A, Vmp = 26, 3V ,
Pmax = 200W , Isc = 8, 21A, Voc = 32, 90V , Ns = 54.
A curva de potência do painel fotovoltaico em função da tensão pode ser traçada
para vários valores de irradiâncias. É desejável que o painel sempre opere na máxima
potência, independente das condições ambientais, como temperatura e irradiância. Caso
um algoritmo de MPPT não seja utilizado, o painel fotovoltaico operaria em um ponto da
curva P-V abaixo do valor máximo, diminuindo valor da energia gerada.

3. Algoritmos de seguimento de ponto de potência máxima
A potência fornecida pelo painel fotovoltaico depende das condições ambientais (irradiância e temperatura) e da carga nele conectada. Assim, a impossibilidade de escolher
arbitrariamente as condições climáticas faz com que todo o controle de potência seja feito
por meio da carga vista pelo painel. Isso é realizado por meio de um conversor cc-cc.
Para controlar a potência fornecida do painel para a carga, ajusta-se o ciclo de trabalho do
conversor conforme desejado. A busca do ciclo de trabalho do conversor cc-cc que fornece a maior potência que o painel pode prover, para uma dada irradiância e temperatura,
geralmente é realizada por meio de Algoritmos de MPPT.
Existem vários métodos de rastreamento do ponto de máxima potência propostos
na literatura. As principais características desejadas nestes algoritmos são: rápida resposta
dinâmica, erro pequeno em regime permanente, robustez a distúrbios, alta eficiência em
diferentes níveis de potência. Neste trabalho são avaliados quatro algoritmos de MPPT
conhecidos na literatura em diferentes cenários doravante descritos, sendo eles:
1.
2.
3.
4.

Fração da tensão de circuito-aberto [Villalva 2010];
Algoritmo Perturbe e Observe (P&O) [Moçambique 2012];
Algoritmo de Condutância Incremental [Hussein et al. 1995];
Algoritmo de Condutância Incremental com passo variável [Loukriz et al. 2016] ;
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Neste trabalho, aprimoramentos para o algoritmo apresentado em
[Loukriz et al. 2016] são propostos, avaliando seu desempenho comparado ao dos
outros quatro algoritmos supracitados.
3.1. Fração da tensão de circuito-aberto
Este método consiste em fixar a tensão do painel fotovoltaico em um valor calculado a
partir da tensão de circuito aberto. De acordo com [Esram 2007], é possível escrever a
tensão de máxima potência (Vmp ) em função da tensão de circuito aberto (Voc ), conforme
a Equação (2).
Vmp = Voc · kv

(2)

onde kv é a constante de proporcionalidade que depende das características do dispositivo
fotovoltaico. Normalmente esta constante possui valor entre 71% e 76% [Esram 2007].
3.2. Algoritmo Perturbe e Observe
Este método consiste em perturbar a tensão do painel fotovoltaico periodicamente, ou
seja, aumentar ou decrementar este valor, e verificar o comportamento da potência.
Se houver um aumento de potência, deve-se manter a perturbação no mesmo sentido, caso contrário, inverte-se o sentido da perturbação. Quando o ponto de máxima
potência é alcançado, a tensão do painel oscila continuamente em torno deste ponto
[Moçambique 2012].
3.3. Algoritmo de Condutância Incremental
O Algoritmo de Condutância Incremental baseia-se no cálculo da derivada da curva P-V
do painel fotovoltaico. Quando o valor da derivada é positivo, significa que o ponto de
operação encontra-se na subida da curva. Por outro lado, quando a derivada é negativa,
o ponto de operação encontra-se na descida da curva. O ponto de máxima potência é
alcançado quando a derivada é nula [Villalva 2010].
dP
O sistema tenta, portanto, encontrar o ponto na curva de potência onde
= 0.
dV
Desenvolvendo esta expressão, tem-se:
dP
d(V · I)
dI
∆I
=
=I +V ·
≈I +V ·
=0
dV
dV
dV
∆V

(3)

Portanto, é possível perceber que:
∆I
• Caso I + V ·
= 0, o ponto de operação encontra-se no ponto de máxima
∆V
potência;
∆I
• Caso I + V ·
> 0, o ponto de operação está à esquerda do ponto de máxima
∆V
potência;
∆I
• Caso I + V ·
< 0, o ponto de operação está à direita do ponto de máxima
∆V
potência;
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Baseado na análise anterior, toma-se a decisão de incrementar ou decrementar o
valor da tensão do dispositivo fotovoltaico.
Na proposta original de [Hussein et al. 1995], o tamanho do passo, isto é, o quanto
se aumenta ou diminui a tensão de referência Vref , é fixo e pré-determinado. Atualmente
alguns trabalhos mostram que tornar esse passo adaptativo pode melhorar o desempenho
do algoritmo [Loukriz et al. 2016].

4. Algoritmo MPPT considerando minimização de erro e derivada da
potência
Neste trabalho, considera-se aplicação dos algoritmos de MPPT em um sistema composto
por painel fotovoltaico, conversor cc-cc buck e uma bateria de 12 V. Várias simulações
deste sistema foram realizadas onde tem-se o painel fotovoltaico conectado ao conversor
buck e este à bateria. A bateria mantém a tensão de saída do conversor buck em 12 V,
enquanto que a alteração do ciclo de trabalho deste conversor varia a tensão de entrada,
provida pelo painel fotovoltaico. Ou seja, o algoritmo de MPPT altera a tensão de saída
do painel fotovoltaico, atuando assim no ponto de operação da curva P-V.
Regulando o ciclo de trabalho do conversor cc-cc adequadamente por meio de um
algoritmo de MPPT é possível aumentar a eficiência no carregamento da bateria.
Neste trabalho, propõe-se aprimorar a atualização do passo para o algoritmo condutância incremental de modo que este apresente uma melhora em seu desempenho. Em
[Loukriz et al. 2016], a atualização do passo é dada conforme a seguinte equação:
V (k) = V (k − 1) ± N ·

∆P
∆V − ∆I

(4)

onde V (k) é tensão na saída do painel fotovoltaico regulada pelo ciclo de trabalho do
conversor cc-cc no instante k; V (k − 1) é tensão no instante k − 1; N é um fator de
escala; ∆I, ∆V e ∆P são as derivadas da corrente, tensão e potência de saída do painel
fotovoltaico. Os valores de ∆I, ∆V e ∆P são dados pela Equações (5), (6) e (7).
∆I = I(k) − I(k − 1)

(5)

∆V = V (k) − V (k − 1)

(6)

∆P = P (k) − P (k − 1)

(7)

De acordo com a Equação (3), nota-se que quanto mais próximo do ponto de
∆I
máxima potência, menor será o valor de I +V · ∆V
, uma vez que esta expressão representa
a derivada da curva de potência em relação à tensão. Manipulando esta expressão e a
igualando a zero, obtém-se:
I +V ·

∆I
I
∆I
I
∆I
=0→− =
→ +
= 0,
∆V
V
∆V
V
∆V
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que é válida apenas no ponto de máxima potência. Em outros pontos, a soma do lado
esquerdo da Equação 8 não será igual a zero. Esta diferença entre o valor obtido e o
desejado (zero), representa o erro em relação ao ponto de máxima potência, e pode então
ser dado pela seguinte equação:
erro =

I
∆I
+
V
∆V

(9)

Minimizando este erro, é possível encontrar o ponto de máxima potência.
Observando a curva P-V de um painel fotovoltaico, nota-se que quanto mais próximo do ponto de máxima potência, menor deve ser o valor do passo da tensão para
alcançá-lo. Portanto, neste artigo se propõe que o valor do passo dado na curva P-V seja
dependente do erro dado pela Equação (9). Além disso, para aumentar a velocidade de
convergência e diminuir as oscilações em torno do ponto de máxima de potência, utilizase também a derivada da potência no tempo, dada pela Equação (7). Desta forma, a
proposta de atualização do passo deste trabalho é representada pela seguinte equação:
V (k) = V (k − 1) ± N · |∆P · erro|

(10)

onde N é um fator de escala e foi ajustado manualmente. Foram testados vários valores
entre 0, 01 e 1, e o que apresentou os melhores resultados foi N = 0, 15.
Observando a Equação (10), nota-se que quanto mais distante do ponto de máxima de potência, maior será o erro, e portanto maior será o passo de tensão dado pelo
algoritmo. A medida que se aproxima do ponto de máxima potência, o erro diminui, e os
passos do algoritmo se tornam cada vez menores. Além disso, o termo ∆P provê uma
maior velocidade de convergência para o algoritmo, principalmente em mudanças abruptas das condições ambientais, como irradiância e temperatura. Para que o tamanho do
passo do algoritmo não seja demasiadamente grande, foi definida uma saturação no valor
do passo, de modo que a maior alteração de tensão entre uma iteração k e k + 1 seja de 2
V.
4.1. Metodologia de Avaliação dos Algoritmos
Com o objetivo de simular o desempenho do algoritmo proposto, um cenário foi definido.
O cenário de teste possui valores de irradiância e temperatura reais, medidos de janeiro
a dezembro de 2017. Os dados reais de irradiância e temperatura foram cedidos pelo
Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) com o título “Instalação de um Sistema de
Geração Solar Fotovoltaica de 34 kWp em telhado de um prédio da Escola de Engenharia
Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC) Universidade Federal de Goiás (UFG)”, em
Goiânia GO.
As avaliações dos algoritmos de MPPT são realizadas por meio dos seguintes parâmetros: Raiz Quadrada do Erro Quadrático Médio (REQM), a eficiência do algoritmo
em relação a energia produzida, e a energia gerada. A REQM é dada pela Equação (11),
onde Ppainel (t) é a potência instantânea do painel encontrada pelo algoritmo MPPT, e
Pideal (t) é a máxima potência que o painel poderia fornecer para aquela situação de irradiância e temperatura, e m é numero de amostras. A Pideal (t) foi estimada por meio de
uma varredura da curva P-V.
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v
u
m
u1 X
t
REQM =
(Ppainel − Pideal )2
m 1

(11)

A eficiência é dada pela razão entre a energia produzida pelo painel e a máxima
energia que este poderia produzir caso estivesse sempre operando no ponto de máxima de
potência. A eficiência é dada pela seguinte equação:
R t2

Ppainel (t)dt
η = Rt1t2
Pideal (t)dt
t1

(12)

A energia produzida pelo painel é calculada de acordo com:
Energia =

Z

t2

Ppainel (t)dt

(13)

t1

5. Simulações e resultados
Conforme mencionado na Seção 4, foi considerado um caso de irradiância e temperatura variáveis (medidas reais) para análise de desempenho dos algoritmos de MPPT. Em
[Lopes Filho et al. 2018], é realizada a estimação dos parâmetros do modelo de 1 diodo
para irradiância de 1000 W/m2 e temperatura do painel de 25 o C, e posteriormente sua
adaptação em função da irradiância e temperatura. Os valores obtidos por [11] foram utilizados neste trabalho, e têm como valor: n = 1,2277; Rs = 0,1477(Ω); Rsh = 92, 31(Ω);
I0 = 32, 23(µA) e Iirr = 8, 223A. A adaptação dos parâmetros em função das condições
ambientais de irradiância e temperatura também é realizada neste trabalho, conforme feito
em [Lopes Filho et al. 2018].
5.1. Irradiância e temperatura reais
No cenário considerado neste trabalho, os algoritmos de MPPT são analisados com
a irradiância e temperatura reais, medidas no painel fotovoltaico Kyocera KC200GT
[Kyocera nd], localizado na cidade de Goiânia - GO. Os dados foram coletados de 1 o
janeiro a 31 dezembro de 2017. A Figura 2 apresenta os valores de irradiância e temperatura medidas no painel fotovoltaico no ano de 2017. O tempo de amostragem dos valores
foi de 1 em 1 minuto.
A Figura 3 apresenta uma comparação da energia gerada mensalmente no ano
de 2017 pelo painel fotovoltaico utilizando o algoritmo proposto, o algoritmo de
[Loukriz et al. 2016] e o valor máximo. Observa-se que durante os 12 meses a curva
do algoritmo proposto ficou mais próxima do valor desejado do que a curva do algoritmo
de [Loukriz et al. 2016]. Portanto, utilizando o algoritmo proposto é possível gerar mais
energia.
A Tabela 1 apresenta uma comparação dos desempenhos entre os algoritmos para
o caso com irradiância e temperatura reais.
O algoritmo proposto apresentou a melhor eficiência, 96,84%, produzindo desta
forma a maior quantidade de energia, 363,22 kW h. Observando o REQM, nota-se que
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Figura 2. Irradiância e Temperatura medidas no painel fotovoltaico no ano 2017
Tabela 1. Comparação dos algoritmos no caso com irradiância e temperatura
reais medidas no ano de 2017

Algoritmo
Proposto
Fração da de Voc
Perturbe e Observe
Cond. Inc.
Loukriz et al. [Loukriz et al. 2016]

REQM
9,2577
14,5296
12,9847
12,1254
11,3087

Eficiência Energia (Wh)
0,9684
3, 6322 · 105
0,8255
3, 0687 · 105
0,8850
3, 3271 · 105
0,8996
3, 3745 · 105
0,9546
3, 5807 · 105

o algoritmo proposto apresentou o menor erro entre todos os analisados. O algoritmo
de [Loukriz et al. 2016] apresenta uma eficiência menor do que a do algoritmo proposto,
95,46% contra 96,84%. Entretanto, esta diferença se torna mais notável quando se observa a energia gerada. Com o algoritmo proposto foi possível gerar mais de 363 kW h,
enquanto que com o de [Loukriz et al. 2016] apenas 358 kW h. Os resultados revelam que
é possível afirmar que ao longo do ano de 2017, na média, o desempenho do algoritmo
proposto foi superior ao dos demais comparados neste trabalho.

6. Conclusões
Este trabalho apresentou uma proposta de atualização do passo do algoritmo condutância
incremental, considerando o mesmo variável. No cenário analisado, irradiância e temperatura reais, o algoritmo proposto mostrou um desempenho superior, apresentando uma
convergência mais rápida e melhor eficiência. Esta eficiência afeta diretamente a produção de energia do painel fotovoltaico. Um algoritmo mais eficiente, como o proposto neste
trabalho, faz com que o painel produza mais energia, o que justifica a sua implementação.
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Figura 3. Comparação da energia gerada por mês utilizando cada algoritmo
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Abstract. Despite all efforts, automatic document classification is still a challenging task. This is because learning algorithms must deal with sparse data,
noise and ambiguity inherent in human language, asymmetry of data distribution, among other factors. Some studies advocate the use of lazy learning in
which only characteristics related to the document being classified are taken
into account. A local and custom model is learned for each document being
classified. This approach requires a high computational cost since it must operate at the moment of the classification. This work proposes the use of parallelism to enable filtering operations and feature engineering in a step prior to
document classification.
Resumo. Apesar de todos os esforços, a classificação automática de documentos ainda é uma tarefa desafiadora. Isto porque os algoritmos de aprendizado
devem lidar com dados esparsos, ruído e a ambiguidade inerentes à linguagem humana, assimetria da distribuição de dados, entre outros fatores. Alguns
trabalhos defendem o uso de um aprendizado postergado no qual somente características relacionadas ao documento sendo classificado sejam levadas em
consideração. Um modelo local e customizado é aprendido para cada documento sendo classificado. Esta abordagem requer um alto custo computacional
pois deve operar no momento da classificação. Este trabalho propõe o uso de
paralelismo para viabilizar operações de filtragem e engenharia de características em uma etapa anterior à classificação do documento.

1. Introdução
Apesar do desenvolvimento de novas tecnologias na representação de texto (como por
exemplo embeddings, meta-características [Canuto et al. 2015] e algoritmos de classificação), a classificação automática de documentos (ADC) ainda é uma tarefa desafiadora
[Mendes et al. 2019]. Podemos citar como dificuldades da tarefa de ADC a esparsidade
dos dados textuais, ruído e ambiguidade inerentes à linguagem humana e o desbalanceamento na distribuição dos dados, entre outros fatores. Para tentar diminuir estas dificuldades alguns trabalhos defendem o uso de um aprendizado postergado no qual somente
características (termos que ocorrem nos documentos) relacionadas ao documento de consulta sendo classificado sejam levadas em consideração. Dessa forma um modelo local e
customizado é aprendido para cada documento que está sendo classificado.
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A pesquisa dos k vizinhos mais próximos (kNN) [Manning et al. 2010] é uma técnica de aprendizado postergado que é amplamente utilizada em aplicações do mundo real
como filtragem de spam e clusterização. Neste contexto, o kNN permite encontrarmos
uma projeção do documento de consulta (instância de teste) na base de treino e construirmos um modelo de aprendizado customizado para o documento. Outra operação que tem
gerado bons resultados é a combinação de características (coocorrência de termos em documentos, seção 3.1) do documento de consulta, que tem resultado em uma melhora da
representação do espaço para esses documentos, e consequentemente numa maior eficácia na classificação de textos. Após gerar essas novas características os dados resultantes
podem ser encaminhados para um classificador externo como o SVM.
Apesar de mais flexíveis, estas abordagens requerem um alto custo computacional
pois devem operar no momento da classificação. Este trabalho propõe uma abordagem
paralela para acelerar o tempo de execução destas operações de filtragem (projeção) e engenharia (combinação) de características em uma etapa anterior à ADC [Figueiredo et al.
2011]. Ambas operações devem levar em conta a alta dimensionalidade e esparsidade dos
dados associados à tarefa de ADC. A implementação destas ideias é feita considerandose a arquitetura de programação paralela GPU ( Unidade de Processamento Gráfico) e o
sistema MetaLazy [Mendes et al. 2019].

2. Classificação com Aprendizado Postergado
Os métodos do estado da arte em Lazy ADC tem foco no documento de consulta e seus
vizinhos, bem como no uso de um único método de classificação depois que a vizinhança
for selecionada para treinamento. No entanto, conjuntos de dados diferentes podem ter
particularidades para as quais classificadores diferentes podem se ajustar melhor. Outro
problema enfrentado por lazy classifiers é o desbalanceamento das classes do dataset.
2.1. Engenharia de Características
A eficácia da ADC depende das técnicas de classificação (algoritmos) e da representação
do espaço do conjunto de dados. Um espaço de representação dos documentos muito
grande pode tornar a tarefa dos classificadores inviável, pois a classificação de novos documentos tornaria-se muito lenta. Uma solução para esse problema é reduzir o espaço
de representação. Uma tendência recente na classificação automática de documentos é a
engenharia de características que trabalha no nível dos dados com a introdução de novas
características derivadas da representação original (bag-of-words). Com essa nova representação, pode-se obter informações relevantes sobre os dados, que não seriam obtidas
com a representação original, e assim melhorar a eficácia da classificação.
Uma estratégia para transformar o espaço de entrada é obter pares de características mais representativos do documento de consulta e usá-los como uma maneira de
aumentar o espaço para este documento e as amostras de treinamento desta instância.
Aprimorando a representação do documento de consulta através da coocorrência de termos entre os documentos. No entanto, criar o espaço de representação de uma maneira
ávida é inviável devido ao custo computacional e ao aumento da esparsidade. Potencialmente quaisquer duas palavras podem coocorrer, podendo aumentar um vocabulário de
tamanho |V | para |V |2 .
O aprendizado postergado pode ser utilizado para reduzir o custo computacional,
pois na classificação do documento de consulta aproveitamos para melhorar seu espaço
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de representação e potencialmente a qualidade de sua vizinhança. É criada uma expansão
da representação de texto baseada nas coocorrências de termos restritos aos termos que
ocorrem no documento de consulta. Usando apenas pares de palavras que coocorrem no
documento de consulta (instância de teste) para expandir a sua representação e a representação dos documentos de treinamento. O tamanho do vocabulário expandido é limitado a
|V | + |Dt |2 , onde |Dt | é o número de termos no documento de consulta e |Dt | << |V |.
2.2. FaSST kNN
O método proposto por [Amorin et al. 2018] é uma solução exata de kNN, mas não usa a
abordagem de força bruta. Como é usado um conjunto de dados textuais, evita-se comparar a consulta com todos os documentos da coleção, criando um índice invertido e
encontrando rapidamente os termos compartilhados entre os documentos do dataset com
o documento de consulta. Isso poupa muito espaço, já que o índice invertido corresponde
a uma representação esparsa dos dados.
Além disso, o algoritmo utiliza técnicas de filtragem para descartar documentos
que não possuem termos importantes em comum em relação ao documento de consulta.
Essa estratégia evita a computação desnecessária aumentando ainda mais o desempenho.
No momento da consulta, é implementada uma filtragem baseada em limiar (threshold)
selecionando amostras (documentos) que compartilham termos com valores altos de TFIDF. O limiar é escolhido entre estas amostras, depois todas as distâncias menores do que
o limiar devem ser podadas, enquanto as maiores distâncias são compactadas em um matriz menor. O cosseno é utilizado como métrica para o cálculo de distância. Finalmente,
os k vizinhos mais próximos são determinados através do uso de um algoritmo radix sort
na matriz compactada.
2.3. MetaLazy
O algoritmo MetaLazy proposto por [Mendes et al. 2019], é um lazy ADC meta-method
que alcança melhorias em relação aos métodos do estado da arte, sendo que suas principais contribuições são: Escolha dinâmica de um classificador por dataset; Expansão de
características; Reponderação das instâncias de treinamento; Extensa experimentação.
A ideia central do MetaLazy é dividida nas seguintes etapas: seleção das características mais importantes do documento de consulta para a classificação; geração de novas
características com coocorrência; busca dos k vizinhos do documento dentro dos dados
de treinamento; criação de um modelo para a vizinhança e classificação do documento.

3. Método Proposto
3.1. Algoritmo Para Geração de Características de Coocorrência
Para a transformação do espaço de representação do documento adotamos uma estratégia
postergada, permitindo considerar informações relevantes do documento de consulta para
a criação do novo espaço de representação aumentado. O novo espaço melhora a eficácia da classificação, expandindo características, que coocorrem apenas no documento de
consulta, para os documentos de treino e a instância de consulta. Como o número de
coocorrências distintas de pares de termos em um documento pode tornar a tarefa impraticável, a abordagem escolhida permite selecionar pares com as características mais
representativas (TF-IDF), conforme detalhado a seguir.

419

VII Escola Regional de Informática de Goiás, Goiânia - GO, 22 e 23 de Novembro de 2019.

Considere Fxt o conjunto de características distintas de um documento de teste xt
com n características. Geramos as características adicionais compostas de m características por amostragem de Fxt usando a distribuição de probabilidades criada a partir dos
valores de TF-IDF. Dessa forma, geramos m/2 pares de características, com m < n. O
valor de m é passado para o algoritmo como um parâmetro de entrada. Para amostras de
Fxt , primeiro definimos pf = v(f )/s, para cada f ∈ Fxt , como a probabilidade de escolha da característica f ∈ Fxt , onde v(f ) é o valor assumido pela característica f em xt e
P
s = f ∈Fxt v(f ). Então, com base na distribuição de probabilidades, amostramos o par
de características (fi , fj ) (s.t. fi 6= fj e fi , fj ∈ Fxt ), com substituição. Cada par obtido
é adicionado para um conjunto de pares que será usado para expandir a representação.
3.2. Integração MetaLazy - FaSST kNN
Neste trabalho também foi realizada uma integração entre os métodos MetaLazy e FaSST
kNN. As implementações foram desenvolvidas nas linguagens Python e C/C++ e as etapas
a seguir detalham os pontos considerados.
• O método FaSST kNN foi modificado para gerar as coocorrências, conforme descrito na seção anterior;
• As instâncias de teste (documento de consulta) são distribuídas para cada
CPU/GPU quando é feita a leitura dos dados de teste;
• Para cada documento de teste são gerados os pares de coocorrências
(f eature_id f eature_value);
• Os pares coocorrentes são mapeados para características com ids acima do total
de características, ou seja, total + i para cada novo par;
• Iteração sobre os pares gerados para checar se os documentos de treino da instância de teste possuem os pares (checado através do índice invertido na CPU);
• O FaSST kNN retorna os k vizinhos mais próximos e são escritos em arquivo
as distâncias em relação à instância de teste, os ids de cada vizinho e as novas
características criadas pelos pares, junto com seus valores;
• O arquivo fica com k + 1 linhas por instância de teste, a primeira com as distâncias
e as k próximas linhas com os vizinhos (doc_id f eature_id f eature_value);
• Lê o arquivo kNN e recupera o conteúdo dos vizinhos na matriz de treino X_train
com o doc_id que tem em cada linha;
• Adiciona as novas características, caso tenha;
• Os dados dos k vizinhos são transformados em uma matriz esparsa e passados
para o classificador (NB, RF, Extra RF, LR).
3.3. Experimentos
Para avaliar a integração entre os métodos MetaLazy e o FaSST kNN foram realizados
experimentos com os conjuntos de dados apresentados na tabela 1.
Tabela 1. Informação geral dos datasets textuais.
Dataset
20NG
4Uni
ACM
Reuters90

# Termos
61,032
40,192
56,413
19,572

# Documentos
18,766
8,274
24,897
13,327

Densidade
129.74
139.81
27.76
77.26

Tamanho
30MB
14MB
8.5MB
13MB

Abaixo são apresentados alguns parâmetros utilizados nos experimentos.
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Método multicore: versão paralela por documento de consulta;
Método mt + FaSST-kNN: integração MetaLazy e FaSST kNN.
Foi utilizada validação cruzada com 5 folds;
k=200, 12 processos python e classificador RF10;
Sem aplicar seleção de características;
O tempo da combinação linear está embutido no FaSST kNN, para mt + FaSSTkNN;
• A soma de tempo (Comb. linear + FaSST kNN + Classificação) pode não dar o
tempo total (Tempo de Teste) devido ao tempo gasto para um processo iniciar (até
75s no dataset 20NG).
Os resultados obtidos com a integração dos métodos são apresentados na tabela
2. Comparamos o método original do MetaLazy com o método resultante da integração
entre MetaLazy e FaSST kNN.
•
•
•
•
•
•

Dataset
4Uni
20NG
ACM
Reuters90

Tabela 2. Tempo total e de cada fase em segundos.

Método
multicore
mt + FaSST-kNN
multicore
mt + FaSST-kNN
multicore
mt + FaSST-kNN
multicore
mt + FaSST-kNN

Tempo de Teste
293.23
115.09
1215.12
289.29
291.67
298.16
264.54
134.07

Comb. Linear
203.53
0.00
871.32
0.00
95.86
0.00
178.46
0.00

FaSST kNN
14.36
8 + 15.5
92.48
12 + 33.78
19.29
10.4 + 17.90
17.49
9.8 + 14.5

Classificação
74.50
65.12
249.64
184.49
175.37
165.77
67.09
68.36

Speedup
2.55
4.20
0.98
1.97

4. Considerações Finais
A avaliação dos resultados mostra um ganho de performance até x4, 2 da integração entre
os métodos MetaLazy e FaSST kNN em relação ao método MetaLazy original para os
conjuntos de dados testados. Uma abordagem que pode melhorar o desempenho é fazer a
avaliação em conjuntos de dados maiores, como o RCV1 e MEDLINE, para tentar obter
maior ganho de performance na fase do kNN.
Futuramente outro ponto que pode ser explorado é a aplicação de técnica de filtragem por prefixo e sufixo em paralelo utilizando a desigualdade de Cauchy-Schwarz para
obter um limite superior de poda e assim reduzir o espaço vetorial.
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Resumo: Neste trabalho implementamos algoritmos sequenciais e paralelos para o problema de construção de matrizes de coocorrências na GPU
Palavras-chave: Texto, Processamento de Linguagem Natura, Word Embeddings, Paralelismo, GPU.
1

INTRODUÇÃO

A cada ano a quantidade da dados produzido no mundo digital cresce significantemente.
Neste contexto, a Mineração de Texto (MT) tem um papel importante ao processar essa grande
quantidade de texto. A MT, refere-se ao processo de extrair informações úteis em documentos
no formato textual não-estruturado através da identificação de conhecimento e exploração de
padrões.
Muitos algoritmos de processamento de linguagem natural(PLN) necessitam de um préprocessamento pesado. Enquanto os pesquisadores tem direcionado muito esforço para aumentar a eficiência dos algoritmos de PLN , pouco esforço se tem direcionado para o grande custo
do pré-processamento.
Dentre os algoritmos de PLN, os que transformam palavras de uma base de textos em representações vetoriais(word embeddings) estão em crescente uso. Esses métodos permitem extrair
significados para palavras baseado nos seus contextos. Por exemplo, se vec(w) representa o
word embedding da palavra w, então vec("Berlin") - vec("Germany") terá uma valor parecido
de vec("Paris") - vec("France"). Muitos desses algoritmos tem como entrada matrizes largas,
como a matriz de coocorrência palavra-palavra em contexto ou a Pointwise Mutual Information Matrix(PMI). Por exemplo, o famoso algoritmo GloVe [Pennington et al.’s 2014] para a
construção de word embeddings de palavras, tem como entrada uma matriz de coocorrência M
onde Mij é uma estatística relacionada a quantas vezes as palavras i e j apareceram perto uma da
outra no documento. Essa matriz tem alto custo computacional para construção, e considerando
que muitas vezes o corpo de textos é dinâmico, com muitas mudanças ao longo do tempo, esse
custo pode se tornar um grande problema na aplicação de algoritmos de PLN.
Na implementação do GloVe [Pennington et al.’s 2014], foi proposta uma solução que busca
achar regiões de alta densidade na matriz pra calculá-las de forma separada, enquanto as outras
regiões são calculadas usando estruturas esparças. Porém, essa solução não aproveita o poder
computacional que as GPU’s oferecem.
Nesse trabalho será proposta uma solução baseada na arquitetura paralela GPU, usando a
API de programação paralela CUDA, para a construção da matriz de Coocorrência palavrapalavra no contexto. O que abre caminho para o cálculo de suas variações como a Pointwise
Mutual Information Matrix(PMI) ou Positive Pointwise Mutual Information Matrix(PPMI).
1 Bolsista

2 Orientador
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2

SOLUÇÃO PARALELA

Apresentaremos algoritmos, que foram implementados em um ambiente paralelo com a API
Cuda.

2.1

Construção de Matrizes de Coocorrência

Focaremos no cálculo da matriz de coocorrência palavra-palavra dentro de uma janela de
contexto.
Primeiro vamos abordar como seria a construção da matriz de coocorrência se houvesse
memória infinita na GPU para então abordar como resolver o problema de memória insuficiente.
Como representação esparça para a matriz usaremos uma lista de tuplas (w1, w2, c) onde
w1 e w2 são os id’s das palavras e c é o contador do número de vezes que o par de palavras (w1,
w2) apareceu em uma mesma janela de contexto, ou seja, a uma distância máxima fixa d uma
da outra.
2.1.1

Construção de Matriz de Coocorrência com Memória infinita na GPU

O cálculo da matriz palavra-palavra coocorrência pode ser dividido nos seguintes passos:
1. Transformar todas palavras do texto em um id numérico de 1 a T conforme dado pelo
vocabulário. Onde T é o tamanho do vocabulário.
2. Construir um array de tuplas V com todas tuplas de palavras em uma mesma janela no
texto. Por exemplo, se o texto é [w1 w2 w3 w4 ...] e o tamanho da janela é 2, então V =
{(w1, w2), (w1, w3), (w2, w1), (w2, w3), (w2, w4), (w3, w1) ....}
Nota-se que w1 e w4 não formam uma tupla, pois a janela tem tamanho 2.
3. Ordernar array V
4. Criar um array V_unique com todos elementos únicos de V, ou seja, sem repetição.
5. Adicionar um terceiro elemento em cada tupla de V_unique, representando o número de
vezes que essa tupla apareceu em V. Isso pode ser feito através de uma busca binária em
V.
Pra etapa 1 foi feito um função kernel para executar em paralelo. As etapas 2, 3 e 4 foram
feitas usando as funções sort, unique e upper_bound da biblioteca Thrust do Cuda.
Se o texto tem N palavras e a janela tamanho d. A complexidade do uso de memória é O(N
* d). O uso de memória ultrapassou 25 Gb pra datasets com 1 bilhão de palavras. O que pode
ser inviável para GPU na maioria dos casos.
No próximo tópico, apresentamos uma solução para resolver o problema de falta de memória na GPU.
2.1.2

Solução pra falta de memória

Para resolver esse problema, o algoritmo divide a base textual em vários segmentos, de
forma que seja possível resolver o problema pra cada segmento de forma independente, pra
então fazer uma união desses segmentos na CPU e obter um resultado final.
O algoritmo executa as seguintes etapas:
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1. Divisão do texto em K segmentos.
2. Execução do algoritmo da seção 3.2.1 para cada segmento. O io segmento resultará em
uma lista A[i] de tuplas ordenadas representando o resultado final pra esse segmento.
3. Unir as listas de tuplas em uma única lista com o resultado final através de um algoritmo
que utiliza uma estrutura de fila de prioridades para indentificar a qualquer momento a
menor tupla dentre cada primeira tupla da lista A[i], para cada i.
Ao fim da execução o resultado será uma única lista de tuplas representando os pares de
palavras e suas coocorrências.
Caso ocorre limitação de memória RAM, cada lista A[i] pode ser armazenada em disco.
3

Resultados Computacionais

Os programas foram testados em um computador com placa de vídeo GeForce GTX TITAN
Black, 24 cores de CPU modelo Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz.
Foi usado uma base textual com 800 milhões de palavras, com documentos de origens diversas, como sites de notícias da internet.
Seguem os gráficos com tempo de execução total da nossa proposta para construção da
matriz de coocorrência e a proposta estado da arte utilizada no GloVe [Pennington et al.’s 2014].

Como mostrado pelo gráfico a nossa proposta obteve speedup de 3.36x para janela de tamanho 5, 3.85x para janela de tamanho 10, 4.87x para janela de tamanho 15.
4

CONCLUSÃO

Esse trabalho apresentou uma proposta paralela para geração da matriz de coocorrência
palavra-palavra, obtendo um speedup entre 3x-5x na comparação com o estado da arte.
Essa solução pode se tornar uma alternativa no cálculo da matriz de coocorrência de algoritmos, como o GloVe, de aprendizado não supervisionado em linguagem natural, diminuindo
o alto custo de execução desses algoritmos.
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