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ANÁLISE E RECONHECIMENTO DE TEXTO EM IMAGENS. 

 

Alex Basto1 

Jeferson Knop2 

 

RESUMO 

Este documento foi elaborado para usar métodos no reconhecimento de imagens e 
as converter em texto, com intuito de identificar melhores sistemas de reconhecimento 
em ambientes diversos, para não selecionar muitos conteúdos aleatórios, este 
documento foi voltado a identificação de placas de veículos do Brasil, imagens pegas 
de forma aleatória na internet, foi realizado diversos testes com bibliotecas do 
OpenCV, Tesseract OCR, e com as APIs do Google Vision e Amazon Rekognition, 
obtendo resultados adversos, ao longo deste documento é apresentado as 
ferramentas e como elas funcionam no reconhecimento de imagens, para cada teste 
realizado foi elaborado um passo a passo descrevendo desde o início, a captação da 
imagem até a conversão dela em texto, o Google Vision e Amazon Rekognition se 
mostraram ser a melhor opção no reconhecimento de texto nas imagens, Google 
atingindo 84,63% e Amazon 93,37. 
 
Palavras-Chave: OpenCV. Google Vision. Amazon Rekognition. Tesseract. Placas de 
Veículos. 

 

ABSTRACT 

This document is designed to use methods for image recognition and text conversion, 
in order to identify better recognition systems in different environments, not to select 
various random contents, this document was aimed at identifying license plates from 
Brazil, images taken at random from the internet, several tests have been conducted 
with OpenCV, Tesseract OCR libraries and Google Vision and Amazon Rekognition 
APIs, yielding adverse results throughout this document as tools and as they are not 
tested on images, For each test performed a step-by-step approach was described, 
describing from the outset, capturing images to converting text to text, or Google Vision 
and Amazon Rekognition, to reproduce Google as the best text recognition option in 
images, reaching 84,63% and Amazon 93.37%. 
 
Keywords: OpenCV. Google Vision. Amazon Rekognition. Tesseract. License plate. 

 

 

 

 

                                            
1Graduação, Universidade do Contestado (UnC). Mafra. Santa Catarina. Brasil. E-mail: 

alexbasto2011@gmail.com  
2Professor Orientador. Universidade do Contestado (UnC). Mafra. Santa Catarina. Brasil. E-mail: 

jefersonknop@gmail.com  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O reconhecimento Óptico de caracteres é uma das formas de dar a uma 

máquina a capacidade de leitura de texto, não tendo a mesma capacidade que um ser 

humano, mas tem se tornado uma realidade constante em inúmeras aplicações onde 

diversas empresas utilizam (EIKVIL, 1993). 

O OCR (Optical Character Recognition) permite o desenvolvimento de 

inúmeras aplicações úteis, no começo foi utilizado para classificação de correio, leitura 

de cheque bancário e verificação de assinatura, o OCR está pode ser útil pra cegos e 

pessoas com deficiência visual para ler textos (ISLAM; NOOR, 2016). 

Desde sua criação o OCR evoluiu muito e pode ter integração com inteligência 

artificial melhorando aspectos da visão computacional no reconhecimento de 

imagens, para reconhecer placas de veículos após um pré-processamento da imagem 

original (KAKANI; GANDHI; JANI, 2019). 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico desta pesquisa foi dividido em tópicos sendo: O que é 

OCR; O Tesseract OCR; Aplicações que utilizam OCR; O que é OpenCV; OpenCV e 

suas possíveis aplicações; O que é API, Google Vision; Amazon Rekognition 

 

2.1 O QUE É OCR 

 

OCR (Optical Character Recognition) ou Reconhecimento de Caracteres 

Ópticos, é o método para extração de texto em imagens. 

 

O objetivo do reconhecimento óptico de caracteres é classificar padrões ópticos 

de uma imagem digital correspondente a caracteres alfanuméricos ou outros. 

(HANSEN, 2002), OCR pode ser aplicado em diversas situações, a mais comum é a 

conversão de livros impressos ou digitados em máquina datilográfica, e tornar estes 

livros digitais que pode ser compartilhado e acessado por muitas pessoas, e também 

pode ser realizado consulta nestes documentos (GONZALEZ, 1974). 
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2.2 O TESSERACT OCR 

 

O Tesseract foi desenvolvido na HP entre 1984 e 1994 é um sistema de OCR 

de código aberto, O Tesseract nasceu de um projeto de pesquisa de doutorado na HP 

Labs, Bristol, e ganhou muita força como possível complemento de software ou 

hardware para a linha de scanners de mesa, teve muita motivação pois serviços 

comerciais de OCR estavam começando no mercado e falhava muito (SMITH, 2002). 

Sua arquitetura é muito robusta, e possui muitas vantagens, uma delas é que 

consegue tratar de forma eficiente a leitura de texto branco em fundo preto e texto 

preto no fundo branco, consegue entender modificações nos caracteres, entender o 

texto com tamanho de fontes diversas, faz a interligação correta pela 

proporcionalidade do tamanho do caractere, entende e corrige pequenas inclinações 

e rotações do texto, trata de forma correta o espaçamento desproporcional, trata de 

forma correta textos com mais de uma forma de escrita, devido a estas robustez leva 

consigo algumas desvantagens, a lentidão nas etapas de auto adaptação para 

classificação de palavras e classificação de caracteres, alto uso de processamento, e 

se torna inviável trabalhar com imagens muito grandes (GOOGLE TESSERACT, 

2019). 

 

2.3 APLICAÇÕES QUE UTILIZAM OCR 

 

A diversos aplicativos que utilizam OCR, principalmente para converter a 

imagem em texto, o Google Tradutor possui este recurso que faz a tradução em tempo 

real do que é visto através da câmera do celular, também faz a extração de texto de 

fotos tiradas, outros sistemas que utilizam OCR são as câmeras de pontos de pedágio, 

onde pegam placa do veículo em vídeo e convertem em texto, salvando em um banco 

de dados. Na internet se buscar por conversor OCR se encontra diversos sites que 

fazem a conversão de documentos on-line gratuitamente, alguns documentos após a 

conversão podem não ser fiéis a versão original. 
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2.4 O QUE É OPENCV 

 

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) é uma biblioteca de software 

de visão computacional e aprendizado de máquina de código aberto (ABOUT, 

OPENCV TEAM, 2019). 

OpenCV possui mais de 2500 algoritmos otimizados que compõem toda sua 

biblioteca, desde algoritmos clássicos até algoritmos avançados de visão 

computacional e aprendizado de máquina, esses algoritmos podem ser usados de 

diversas maneiras, desde identificar objetos, rastrear objetos em movimento, extrair 

modelos 3D de objetos, produzir nuvens de pontos 3D a partir de camera stereo, 

costurar imagens para produzir uma imagem de alta resolução de uma cena inteira, 

rastrear movimentos de câmeras, classificar ações humanas em vídeos, detectar e 

reconhecer rostos, encontrar imagens semelhantes em um banco de dados de 

imagens, remover olhos vermelhos de imagens tiradas com flash, seguir movimentos 

dos olhos, é capaz de reconhecer cenários e estabelecer marcadores para sobrepor 

a realidade aumentada etc. (ABOUT, OPENCV TEAM, 2019) 

 

2.5 OPENCV E SUAS POSSÍVEIS APLICAÇÕES 

 

O OpenCV é muito utilizado por empresas de grande porte, tais como a Google, 

Yahoo, Microsoft, Intel, IBM, Sony, Honda e Toyota, que utilizam a biblioteca, também 

existem muitas startups como a Applied, Minds, VideoSurf e Zeitera que fazem uso 

intensivo do OpenCV. Os usos do OpenCV muita coisa, tais como a união de imagens 

do Streetview do google, detecção de invasões de vídeos de vigilância em Israel, 

monitoramento de equipamentos em minas na China, ajuda robôs a andar e pegar 

objetos, detecta acidentes de afogamento em piscinas na Europa, executa arte 

interativa na Espanha e Nova York, faz detecção de faces no Japão. O OpenCV possui 

interface em C++, Python, Java e MATLAB, e suporta os seguintes sistemas 

operacionais, Windows, Linux, Android e Mac OS, OpenCV é voltado principalmente 

para aplicativos de visão em tempo real e tira proveito das instruções MMX e SSE 

quando disponíveis nos processadores, o OpenCV é escrito nativamente em C++ e 

possui modelo que funciona perfeitamente com contêineres STL (ABOUT, OPENCV 

TEAM, 2019). 
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2.6 O QUE É API 

 

A API são definições e protocolos unidos que usados no desenvolvimento e na 

integração entre softwares. API é um acrônimo em inglês que significa Interface de 

programação de aplicações (REDHAT.COM, 2019). 

É muito utilizado para fazer a comunicação com outros produtos ou serviços, 

sem precisar saber como eles foram implementados, desta forma o desenvolvimento 

de aplicações fica simplificado, gerando economia de tempo e dinheiro ao desenvolver 

novas ferramentas e soluções, as APIs fornecem a flexibilidade necessária para 

integração entre sistemas diferentes (REDHAT.COM, 2019). 

 

2.7 GOOGLE VISION 

 

É uma API do google de visão computacional, oferece modelos de machine 

learning pré-treinados por meio de APIs REST e RPC, É possível rotular e classificar 

imagens, detectar objetos e rostos em imagens ou vídeos, reconhecer textos 

impressos ou escritos a mão (GOOGLE, 2019)  

 

2.8 AMAZON REKOGNITION 

 

Amazon Rekognition é uma API da Amazon para análise de imagens e vídeos, 

o serviço pode identificar objetos, pessoas, texto, cenas e atividades, também pode 

detectar conteúdo inadequado, pode ser utilizado para uma grande quantidade de 

serviços (AMAZON, 2019). 

 

2.9 VIRTUALENV 

 

Virtualenv é uma ferramenta para criar ambientes Python de forma isolada, isso 

permite criar projetos e manipular no mesmo sistema diferentes projetos para que não 

haja conflitos com outras bibliotecas ou versões diferentes, esta ferramenta porém 

não permite uma inicialização automática de scripts, não poderia ser utilizada para a 

aplicação final. (IAN BICKING, 2018). 
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2.10 PIL 

 

PIL é uma biblioteca do Python, contém muitas funções para manipulação de 

imagens a partir de um script em Python, essa biblioteca suporta muitos formatos de 

arquivo e fornece recursos avançados de processamento de imagens e gráficos.  

 

2.11 BOTO3 

 

Boto é um pacote do Python que fornece interfaces a Amazon Web Services, 

incluindo também o Amazon S3. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Gil (2002) diz que pesquisas exploratórias possuem como objetivo central 

aprimorar ideias ou descobertas de intuições. Baseado nisso pode-se afirmar que o 

trabalho proposto realizou uma pesquisa de caráter exploratório, tendo como objetivo 

principal o aprimoramento da ideia a exploração de algoritmos de reconhecimento de 

texto pode ser aplicado em identificação de placas de veículos. 

Embora este processo seja complicado a capacidade de processamento dos 

computadores evoluiu muito e são capazes de processar muita informação em pouco 

tempo, o que torna hoje mais viável utilizar o reconhecimento de imagens e extrair o 

texto encontrado e fazer consultas com estes resultados. Na realização dos testes 

foram identificados algoritmos e tecnologias que irão realizar o reconhecimento de 

texto. Pode-se através deles quantificar a taxa de acerto e tempo de resposta de 

acordo com cada tecnologia, foi utilizado fotos de baixa, média e alta qualidade de 

placas de veículos em diversas situações do dia a dia. 

Para a realização dos testes, foi utilizado sistema operacional Windows 10 

versão 1809. 

Os testes foram realizados com seguintes programas/APIs/Bibliotecas 

 Pycharm versão 2019.2.3 

 OpenCV 4.1.1.26 

 Python 3.7.4 

 pytesseract 0.3.0  
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 Tesseract OCR 5.0.0 

 

Foram escolhidos estes programas e bibliotecas, pois são os que mais tem 

evoluído nos últimos anos, dando crédito aos que são de código aberto, isso permite 

que muitas pessoas façam o uso da biblioteca e até mesmo a melhorem, tais como o 

OpenCV que é muito utilizado por grandes empresas como a Google, Microsoft, Intel, 

IBM, Sony (OPENCV TEAM, 2019). 

 

Instalação: 

PyCharm 2019.2.3 

Realizado o download da aplicação Pycharm versão 2019.2.3, no site oficial 

https://www.jetbrains.com/pycharm/, logo após baixar foi realizado o procedimento 

padrão de instalação seguindo as instruções na tela. 

 

OpenCV 4.1.1.26  

Instalação via PIP, no console do PyCharm 

pip install opencv-python==4.1.1.26 

 

Python 3.7.4 

Realizado Download do executavel do Python dentro do site oficial em 

https://www.python.org/downloads/release/python-374/  e Instalação realizada 

confome instruções que são apresentadas,O processo de instalação é bem simples. 

1. Marque a opção "Add Python to PATH", 2. Clique em "Install Now". para 

Python funcionar no Prompt de comando e dentro do Pycharm, é necessário incluir 

nas variáveis de ambiente do Windows o caminho para Python, para que desta forma 

seja reconhecido ao chamar Python no prompt de comando do Windows ou dentro do 

Pycharm, o instalador faz isso se marcar a opção "Add Python to PATH". 

 

Pytesseract 0.3.0 

Instalação via PIP, no console do PyCharm 

pip install pytesseract==0.3.0 

 

https://www.jetbrains.com/pycharm/
https://www.python.org/downloads/release/python-374/
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Tesseract OCR 5.0.0 

Realizado Download no site da Universidade de Mannheim da Alemanha, onde 

possui instalador para Windows da versão 5.0.0 alpha publicado dia 30/10/2019 

através do link: https://digi.bib.uni-mannheim.de/tesseract/  

Para a realização dos testes foi obtido várias imagens de placas de veículos 

Brasileiros na internet de sites aleatórios, foram escolhidas placas do modelo novo 

(mercosul) e do modelo antigo, o teste foi realizado de quatro formas a 1º utilizando 

somente o tesseract e a 2º utilizando o Tesseract com OpenCV, 3º com Google Vision 

e 4º com Amazon Rekognition. As placas dos veículos estão separadas da seguinte 

maneira: 

 

Figura 1 – Somente Placa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://digi.bib.uni-mannheim.de/tesseract/
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Figura 2 – Imagem Completa 

 
 

 Primeiro teste para o reconhecimento das placas foi utilizado a biblioteca do 

Tesseract OCR, teste realizado com a imagem completa e também do recorte 

da placa, segue código utilizado (Quadro - 01):  
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Quadro 1 – Código utilizado 

#Importação do pytesseract 
import pytesseract as pytesseract 
#Indicando caminho do .exe do tesseract 
pytesseract.pytesseract.tesseract_cmd = 'C:\\OCR\\tesseract.exe' 
# Importando função Image da biblioteca PIL 
try: 
    from PIL import Image 
except ImportError: 
    import Image 
 
# Aqui definimos como será representada cada saída de conversão das imagens 
print("OBS: Se campo retornar vazio, é porque o Tesseract não reconheceu os caracteres na 
imagem") 
print("As imagens das placas foram nomeadas da seguinte forma: as imagens com '-' hífen são as 
imagens originais") 
print("e sem hífen são as imagens recortadas onde mostra somente a placa") 
print("") 
print("Foto 'MKA5387.jpg' - Somente imagem da placa:") 
# Abaixo o tesseract trabalha na imagem para retornar uma string 
print(("> ")+pytesseract.image_to_string(Image.open('PLACAS\\10Antiga\\MKA5387.jpg'))) 
print("Foto 'MKA-5387.jpg' - Imagem Original:") 
# Abaixo o tesseract realiza processo novamente em outra imagem  
print(("> ")+pytesseract.image_to_string(Image.open('PLACAS\\10Antiga\\MKA-5387.jpg'))) 

 

 Descrição do código: 

O Código abaixo (Quadro - 02), retorna em texto no console do Python o 

resultado da leitura de imagem em OCR, o comando busca a imagem, tesseract 

analisa a imagem para encontrar algum texto e retorna o resultado em uma string 

 

Quadro 2 – Retorno em texto no console do Python o resultado da leitura de imagem em OCR 

print(("> ")+pytesseract.image_to_string(Image.open('PLACAS\\10Antiga\\MKA5387.jpg'))) 

 

 2º Teste - Código com uso do OpenCV (Quadro - 03) 

 

Quadro 3 – Código com uso do OpenCV  

import cv2 
import imutils 
import numpy as np 
import pytesseract 
pytesseract.pytesseract.tesseract_cmd = 'C:\\OCR\\tesseract.exe' 
 
try: 
    from PIL import Image 
except ImportError: 
    import Image 
 
img = cv2.imread('PLACAS\\10Mercosul\\BRA0S17.jpg', cv2.IMREAD_COLOR) 
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escalaDeCinza = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)  # converte em cinza 
escalaDeCinza = cv2.bilateralFilter(escalaDeCinza, 11, 17, 17)  # detalhes dos contornos 
contornos = cv2.Canny(escalaDeCinza, 30, 200)  # Detecção das vertices 
 
# Encontra contornos na imagem com arestas, mantém apenas o maior 
cnts = cv2.findContours(contornos.copy(), cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) 
cnts = imutils.grab_contours(cnts) 
cnts = sorted(cnts, key=cv2.contourArea, reverse=True)[:11] 
screenCnt = None 
 
# Loop sobre os contornos 
for c in cnts: 
    # Aproxima o contorno 
    peri = cv2.arcLength(c, True) 
    approx = cv2.approxPolyDP(c, 0.018 * peri, True) 
 
 
    # se o contorno aproximado tiver quatro pontos, então podemos 
    # assumir que encontramos o local desejado 
    if len(approx) == 4: 
        screenCnt = approx 
        break 
 
if screenCnt is None: 
    detected = 0 
    print 
    "Nenhum contorno detectado" 
else: 
    detected = 1 
 
if detected == 1: 
    cv2.drawContours(img, [screenCnt], -1, (0, 255, 0), 3) 
 
# Mascara outras partes que nao sejam os numeros e letras da placa 
mask = np.zeros(escalaDeCinza.shape, np.uint8) 
new_image = cv2.drawContours(mask, [screenCnt], 0, 255, -1, ) 
new_image = cv2.bitwise_and(img, img, mask=mask) 
 
# Novo corte da imagem 
(x, y) = np.where(mask == 255) 
(topx, topy) = (np.min(x), np.min(y)) 
(bottomx, bottomy) = (np.max(x), np.max(y)) 
Cropped = escalaDeCinza[topx:bottomx + 1, topy:bottomy + 1] 
 
# Lendo a Placa 
text = pytesseract.image_to_string(Cropped, config='--psm 11') 
print("Placa detectada:", text) 
 
# Mostra imagem na tela com contorno na placa 
cv2.imshow('image', img) 
# Mostra imagem na tela com corte apenas da placa 
cv2.imshow('Cropped', Cropped) 
 
cv2.waitKey(0) 
cv2.destroyAllWindows() 
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Processo: 

Seleção da imagem do veículo, em seguida convertido para escala de cinza 

(Quadro - 04) 

 

Quadro 4 – Seleção da imagem do veículo, em seguida convertido para escala de cinza 

img = cv2.imread('PLACAS\\10Mercosul\\BRA0S01.jpg', cv2.IMREAD_COLOR) 
escalaDeCinza = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

 

Figura 6 – Imagem após conversão 

 
 

Aplicando filtro bilateral na Imagem, este filtro permite remover o ruído, e 

manter a preservação das bordas da imagem, em seguida o filtro Canny que melhora 

a performance na detecção de contornos (Quadro 5): 

 

Quadro 5 – Filtro bilateral na Imagem 

escalaDeCinza = cv2.bilateralFilter(escalaDeCinza, 11, 17, 17) 
contornos = cv2.Canny(escalaDeCinza, 30, 200) 
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Figura 7 – Imagem com filtro aplicado 

 
 

Encontrando os contornos na imagem com arestas e manter apenas o contorno 

maior que foi encontrado (Quadro - 06) 

 

Quadro 6 – Contornos na imagem com arestas e manter apenas o contorno maior que foi encontrado 

cnts = cv2.findContours(contornos.copy(), cv2.RETR_TREE, 
cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) 
cnts = imutils.grab_contours(cnts) 
cnts = sorted(cnts, key=cv2.contourArea, reverse=True)[:11] 
screenCnt = None 

 

Realizando um loop para identificar todos os possíveis contornos maiores, e 

pegar o que possui 4 lados, que se aproxima de um quadrado ou um retângulo 

(Quadro 7) 

 

Quadro 7 – Realizando um loop para identificar todos os possíveis contornos maiores, e pegar o que 
possui 4 lados 

# Loop sobre os contornos 
for c in cnts: 
    # Aproxima o contorno 
    peri = cv2.arcLength(c, True) 
    approx = cv2.approxPolyDP(c, 0.018 * peri, True) 
 
    # se o contorno aproximado tiver quatro pontos, então podemos 
    # assumir que encontramos o local desejado 
    if len(approx) == 4: 
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        screenCnt = approx 
        break 
 
if screenCnt is None: 
    detected = 0 
    print 
    "Nenhum contorno detectado" 
else: 
    detected = 1 
 
if detected == 1: 
    cv2.drawContours(img, [screenCnt], -1, (0, 255, 0), 3) 

 

Figura 8 – Resultado 

 
 

Corte do local encontrado (Figura 9): 

 

Figura 9 – Corte do local encontrado 

 
 

Após obter a placa, precisamos submeter ela para conversão com tesseract 

OCR, em seguida mostrar no console do python com o seguinte código (Quadro 8): 
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Quadro 8 – Conversão com tesseract OCR, em seguida mostrar no console do python com o seguinte 
código 

text = pytesseract.image_to_string(Cropped, config='--psm 11') 
print("Placa detectada:", text) 

 

 3º Teste - Google Vision 

Para realizar o teste com Google Vision é necessário e Instalação da API do 

Google, via pip pode baixar da seguinte forma (Quadro 9): 

 

Quadro 9 – Realizar o teste com Google Vision é necessário e Instalação da API do Google, via pip 
pode baixar da seguinte forma 

pip install google-cloud-vision 

 

Para usar a API é necessário possuir uma conta Google, ou se já possui utilizar 

a mesma, na página de gerenciamento de APIs do Google é necessário criar um 

projeto e ativar a API Google Vision (ver instruções atualizadas no site), após ativar 

será disponibilizado uma chave de acesso em JSON para efetivar a comunicação do 

aplicativo com a API do Google, abaixo segue código utilizado para reconhecer os 

textos nas imagens (Quadro 10): 

 

Quadro 10 – Código utilizado para reconhecer os textos nas imagens 

import io 
import os 
from google.cloud import vision 
from google.cloud.vision import types 
 
os.environ['GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS']= r'client_secrets.json' 
 
client = vision.ImageAnnotatorClient() 
file_name = os.path.join( 
    os.path.dirname(__file__), 'QRE4H10.jpg') 
 
with io.open(file_name, 'rb') as image_file: 
    content = image_file.read() 
image = types.Image(content=content) 
 
response = client.text_detection(image=image) 
texts = response.text_annotations 
print('Labels:') 
for label in texts: 
    print(label.description) 
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Figura – 10 – Imagem gerada dentro da API 

 
 

Explicando: 

 

Quadro 11 – Importação das bibliotecas utilizadas 

import io 
import os 
from google.cloud import vision 
from google.cloud.vision import types 

 

Quadro 12 – Indicação de onde está a chave JSON para comunicação da API do Google 

os.environ['GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS']= r'client_secrets.json' 

 

Quadro 13 – Inicia instância para carregamento da imagem  

client = vision.ImageAnnotatorClient() 
file_name = os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'QRE4H10.jpg') 

 

Quadro 14 – Envio da imagem através da API  

with io.open(file_name, 'rb') as image_file: 
    content = image_file.read() 
image = types.Image(content=content) 
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Quadro 15 – Recebendo retorno da API e posteriormente mostrado os dados obtidos no console, isso 
ocorre para cada informação encontrada na foto 

response = client.text_detection(image=image) 
texts = response.text_annotations 
 
print('Labels:') 
for label in texts: 
    print(label.description) 

 

 4º Teste - Amazon Rekognition 

Para realizar o teste com Amazon Rekognition é necessário possuir uma conta 

na Amazon, e criar um usuário para consumir a API, é recomendado mas não 

obrigatório, criar este usuário para acesso a API, e nas configurações deste usuário 

gerar uma chave de acesso para fazer o uso da API, além disso é necessário criar na 

mesma pasta do projeto 2 arquivos, um deles com a chave gerada para usuário criado 

e outra com a configuração de região (opcional), depois é necessário importar a 

biblioteca Boto3, ela contém tudo o que é necessário para comunicação com a 

Amazon e utiliza a chave para autenticação. 

 

Quadro 16 – Código utilizado 

import boto3 
from botocore.client import Config 
 
def process_multiple_documents(bucket, documents): 
    config = Config(retries=dict(max_attempts=5)) 
 
    textract = boto3.client('textract', config=config) 
 
    def main(): 
        bucket = "" 
        documents = ["QRE4H10.jpg"] 
        process_multiple_documents(bucket, documents) 
 
    for documentName in documents: 
        print("\nProcessing: 
{}\n===================================".format(documentName)) 
 
        response = textract.detect_document_text( 
            Document={ 
                'S3Object': { 
                    'Bucket': bucket, 
                    'Name': documentName 
                } 
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            }) 
 
      for item in response["Blocks"]: 
            if item["BlockType"] == "LINE": 
                print(item["Text"]) 

 

Descrição: 

 

Quadro 17 – Importação da biblioteca de comunicação com Amazon, e importação para processar 
múltiplos arquivos, caso fosse enviar várias fotos (): 

import boto3 
from botocore.client import Config 
 
def process_multiple_documents(bucket, documents): 
    config = Config(retries=dict(max_attempts=5)) 

 

Quadro 18 – Iniciando cliente de comunicação com a Amazon 

textract = boto3.client('textract', config=config) 

 

Quadro 19 – Definindo a imagem a ser processada 

def main(): 
        bucket = "" 
        documents = ["QRE4H10.jpg"] 
        process_multiple_documents(bucket, documents) 

 

Quadro 20 – Para cada Imagem carrega uma mensagem de “Processando” 

for documentName in documents: 
        print("\nProcessing: 
{}\n==========================================".format(documentNam
e)) 

 

Quadro 21 – Chamando a API para reconhecimento de texto nas imagens 

response = textract.detect_document_text( 
            Document={ 
                'S3Object': { 
                    'Bucket': bucket, 
                    'Name': documentName 
                } 
            }) 
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Quadro 22 – Mostrando os Resultados Obtidos para cada Imagem 

for item in response["Blocks"]: 
            if item["BlockType"] == "LINE": 
                print(item["Text"]) 

 

Figura 12 – Resultado 

 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para realizar o comparativo das 4 formas apresentadas aqui de 

reconhecimento de texto nas imagens, foi dividir 100% pela quantidade de caracteres 

que possui nas placas dos veículos, para as placas antigas “AAA-0000” seriam 8 

caracteres, então fica 12.5% para cada caractere, para as placas novas (Mercosul) 

“AAA0A00” com 7 caracteres fica 14.28% caracteres encontrados onde a letra ou 

número não corresponda com a foto, o mesmo não foi considerado para cálculo. 
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Tabela 1 – Resultados obtidos nos testes entre as APIs e Bibliotecas. 

 
 

5 CONCLUSÃO  

 

O resultado do teste utilizando a ferramenta do OpenCV+Tesseract OCR não 

teve o desempenho desejado atingiu um geral de acertos de 32,85%, a ferramenta 

utilizada é muito boa, mas depende muito dos filtros aplicados, e tem muito o'que 

explorar para melhorar a imagem, até chegar no objetivo que seria identificar as placas 

dos veículos, as fotos usadas não seguem um padrão, pois os veículos estão em 

lugares e posições aleatórias, isso dificulta a identificação da placa na imagem, mas 

um algoritmo bem montado com filtros e análises na imagem o resultado poderia ser 

melhor. 

O Tesseract OCR recebeu as imagens das placas (somente a placa) para 

conversão e se comportou bem, teve um geral de acertos de 53,56% o'que não era 

esperado pois não foi utilizado muitos filtros, e poderia se perder muito facilmente na 

leitura das letras e números, para melhorar o resultado pode ser acrescentado ao 
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código mais filtros de imagem, o ideal é usar junto com OpenCV para aplicar estes 

filtrar e entregar uma imagem limpa e enxuta para o Tesseract OCR converter em 

texto. 

O Google Vision eu esperava que atingisse a maior porcentagem de acertos 

dentre todos os testes realizados, mas resultado dos testes mostra contrário, com 

84,63% de acertos no geral contra 93,37 da Amazon Rekognition que reconheceu 

muito melhor os caracteres nas imagens, ainda assim as 2 APIs se saíram muito bem 

no reconhecimento de caracteres nas placas dos veículos, ainda mais que as fotos 

utilizadas não seguiam um padrão, para atingir este resultado alto eu diria que seus 

algoritmos são muito bons no reconhecimento de texto em imagens. 

O teste realizado atingiu o objetivo que era a comparação no uso destas 

ferramentas de OCR voltado a placas de veículos, desta forma trouxe uma visão 

diferente para cada ferramenta utilizada, o próximo objetivo após os testes é 

incorporar este reconhecimento de placas em algum dispositivo móvel, como a Placa 

Raspberry, e utilizar em empresas para abertura de cancelas e registrar as placas dos 

veículos que entram e saem do pátio da empresa, pois ai o ambiente OCR seria 

controlado, haveria somente uma entrada/saída então não tem como ter fotos de 

ângulos e distâncias diferentes como no teste realizado, e o resultado das leituras 

pode ser ajustado até atingir o objetivo para reconhecer o máximo de placas possíveis. 
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RESUMO 

O uso de jogos para aprendizagem não é um assunto novo para a computação 
aplicada, todos os dias novos métodos e novas forma de aprendizagem são criadas 
para prover a eficiência do aprendizado para quem deseja o conhecimento. Pesando 
nisso, desenvolvemos um jogo utilizando a linguagem de programação simples, em 
blocos, que ensina e auxilia no rápido raciocínio da solução das quatro operações 
básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Para testar a aplicabilidade do 
jogo e sua real eficiência, apresentamos o jogo a profissionais da educação infantil, 
os professores do ensino fundamental. Os mesmos tiveram a oportunidade de 
responder um questionário que tem por objetivo obter os resultados demonstrados 
nas conclusões deste artigo.  

 

Palavras-Chave: Aprendizagem. Jogos. Matemática. Educação. Gamificação. 

 

ABSTRACT 

The use of games for learning is not a new subject for applied computing, every day 
new methods and new ways of learning are created to provide learning efficiency for 
those who want knowledge. In light of this, we have developed a game using the simple 
block programming language that teaches and assists in quick thinking about solving 
the four basic operations: addition, subtraction, multiplication and division. To test the 
applicability of the game and its real efficiency, we introduced the game to early 
childhood professionals, elementary school teachers. They had the opportunity to 
answer a questionnaire that aims to obtain the results demonstrated in the conclusions 
of this article. 

 

Keywords: Learning. Games. Math. Education. Gamification. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Mercado de jogos no Brasil obteve um faturamento de 1,5 bilhão de dólares em 

2018 e deverá crescer ainda mais até 2022, cerca de 5,5% segundo a matéria sobre 

o mercado de games do site “Exame”. 

 Em sua maioria, jogos são uma forma de entretenimento para jovens e adultos 

e este crescimento se deve aos avanços tecnológicos que envolvem este mercado. 

Em contrapartida jogos trazem consigo um fator preocupante, crianças e adolescentes 

estão trocando horas de estudo pelo controle (GUIMARÃES, 2017). 

 Com isso uma metodologia vem se tornando comum, é o ambiente de 

aprendizado baseado em jogos, é isso que o conceito de gamificação ou ludificação 

propõe, usar técnicas de design de jogos para fins de enriquecer vários contextos 

normalmente não relacionada a jogos como estudo ou até em empresas, fomentando 

assim aprender de forma mais leve, e facilitar na hora de resolver aquela conta na 

aula de matemática, aprender outra língua ou até ajudar a praticar exercício físico e 

conversar com pessoas e completar sua coleção de monstrinhos virtuais como 

recompensa.  

Os jogos digitais têm sido um grande contribuidor com o processo de 

ensino/aprendizado, visto que são uma forma lúdica para abordar um problema 

qualquer (HOEFELMANN, 2016)   

Sendo assim um jogo para o auxílio da matemática básica onde se trabalha 

encima das quatro operações básicas é algo interessante para ajudar muita gente, 

como pessoas semianalfabetas, pessoas que querem reforçar seu aprendizado em 

matemática e principalmente crianças, com um jogo onde misture técnicas de jogos 

atuais e aprendizagem de uma forma que se fixe o aprendizado e exercite as quatro 

operações básicas usando as técnicas de gamificação.   

As técnicas de gamificação serão usadas de maneira que faça o usuário se 

sentir bem ao usar o aplicativo, usando técnicas de avatar onde os usuários podem 

se sentir dentro desse mundo com algumas customizações, um sistema de “corrida 

infinita” onde o usuário não tem um ponto a chegar e sim somar pontos para cada vez 

ir além de suas metas atuais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 GAMIFICAÇÃO 

 

A gamificação trata do uso de técnicas usadas no design de jogos, para motivar 

pessoas a fazerem tarefas, alcançarem metas ou adquirir conhecimento por um 

método de bonificação e desafios constantes, desta forma o aprendizado se torna 

mais leve e mais empolgante para quem está utilizando (TOLOMEI, 2017). 

A gamificação pode ser aplicada em diversos cenários como na educação, um 

exemplo prático é o aplicativo “Duolingo”, trata-se de um aplicativo onde o usuário tem 

a oportunidade de aprender diversas línguas estrangeiras. Outro exemplo é jogo 

Pokemon Go, que incentiva os jogadores a sair de frente da TV e do sofá para andar 

nas ruas caçando Pokémons, esta atividade provê atividade física e interações entre 

os seus participantes. 

Segundo Fardo (2013) o objetivo da gamificação é qualificar e fomentar a 

curiosidade do que está por vir de recompensas por cada ação bem-sucedida, sendo 

essa a chave para o sucesso dessa metodologia. 

Para obter recompensas por ações, existem vários modelos que giram em torno 

de pontos, medalhas e ranking, pensando nisso um dos pioneiros da gamificação “Yu-

Kai Chou” desenvolveu a octalysis que são oito categorias que se despertam a 

curiosidade e a motivação do usuário.  

 

2.2 OCTALYSIS 

 

Yu-kai Chou criador do octalysis com sua experiência desde criança 

apaixonado por jogos, depois de gastar horas com vídeo games, pensou em um jogo 

onde se pudesse ganhar recompensas na vida real, foi onde então ele percebeu que 

há um jogo onde todos estarão jogando, o jogo da vida, então começou levar a vida 

como um jogo e acumulando experiências, indo pra faculdade falando com os 

professores e desbloqueando novas habilidades. Após a faculdade optou em abrir 

uma startup e então começou a desvendar o “octalysis”, segundo ele sua missão é 

missão é ajudar os jogadores (pessoas de todo o mundo) a alcançarem todo o seu 

potencial na vida. Acreditando que a Gamificação é a chave para ajudar muitas 
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pessoas a parar de procrastinar, identificar sua verdadeira vocação e agir. (YU-KAI 

CHOU, yukaichou.com) 

Para cumprir essa missão e maximizar seu impacto global, Yu-Kai Chou criou 

uma jornada de aprendizado chamada Octalysis Prime, que ensina aos jogadores 

como… 

 Identifique suas estatísticas e habilidades concedidas 

 Ganhe experiência através de vídeos educacionais e orientação de mim 

 Aumentar sua tribo conhecendo outros jogadores motivados e motivados 

 Realizar seu propósito na vida. 

 

Com “octalysis” “Yu-Kai Chou” chegou à conclusão que existem 8 categorias 

quem compõem o “octalysis” 

 

Figura 1 – Octalysis 

 
Fonte: https://yukaichou.com/  

 

Significado (“Meaning”) 

Trata-se de dar um propósito para o usuário. Ele precisa sentir que tem uma 

missão a cumprir. Uma tática de Gamificação é formar grupos com usuários com 

melhor desempenho e lhes dar tarefas especiais, mostrando que eles são de alguma 

forma especiais (VIEIRA, 2017) 

 

Empoderamento (“Empowerment”) 

As táticas dessa categoria giram em torno de promover a realização pessoal 

do usuário, o aumento do seu potencial. Um exemplo: recompensá-lo com privilégios 

https://yukaichou.com/
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como algo que faça ele sentir melhor do que era antes, com um cargo, um titulo 

(VIEIRA, 2017). 

 

Influência Social (“Social Influence”)  

Sim, muitas pessoas precisam de um empurrãozinho dos amigos para fazer as 

coisas. Ou quem sabe dos inimigos. Exemplo de tática desse polo: “Ei, você sabia que 

sua amiga Maria acaba de passar de nível?” (A frase escondida é: “O quê? Vai deixar 

a Maria te superar assim?”) (VIEIRA, 2017). 

 

Imprevisibilidade (“Unpredictability”) 

Nem tudo deve ser regra bem especificada e controle. Os usuários podem 

gostar de surpresas. Isso faz com que os usuários se prendam em algo que eles 

desejam possuir, mas tendo a aleatoriedade como um ponto de dificuldade Ex: 

“LootBox”(caixa com itens aleatórios) (VIEIRA, 2017) 

 

Evitação (“Avoidance”) 

Há certas coisas de que os usuários devem ter medo que aconteça e fazer de 

tudo para evitar.  Ex: pontos que podem ser perdidos se o usuário passar um 

determinado tempo sem agir (VIEIRA, 2017) 

 

Escassez (“Scarcity”).  

Muitos usuários gostam de sentir que obterão algo raro. Nada como a presa ou 

a penúria para motivar, às vezes, Ex: “Você ganhou 1000 pontos. Mas para sacá-los 

precisa responder este questionário em até 24 horas” (VIEIRA, 2017). 

 

Posse (“Ownership ”) 

Alguns usuários gostam de sentir que estão acumulando coisas, enchendo a 

carteira ou inventário com algo. Ex: medalhas colecionáveis, estilo complete-o-álbum-

de-figurinhas (VIEIRA, 2017). 

 

Conquista (“ccomplishment ”) 

Trata-se do polo com as táticas mais conhecidas, baseadas em ganhar coisas 

arbitrárias como recompensas. Ex: pontos, medalhas, subir de nível. (VIEIRA, 2017) 
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2.2 GAMIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

 

A utilização da gamificação na educação oferece inúmeras vantagens no 

processo de aprendizagem, principalmente no que se refere à superação do 

desinteresse dos estudantes em sala (PENTEADO, 2018). 

As maiores vantagens são   

 Maior interação social e maior participação dos alunos em sala. 

 Aulas mais dinâmicas. 

 Desenvolvimento da criatividade, autonomia e colaboração. 

 Promoção do diálogo. 

 Alunos mais engajados, curiosos e motivados. 

 Maior absorção e retenção do conteúdo. 

 Estímulo ao protagonismo e na resolução de problemas. 

 Aprendizado ocorre de forma lúdica. 

 Melhora de resultados e desempenho. 

 Desenvolvimento de competências socioemocionais 

 

Além disso a gamificação em nosso pais pode ser diversas vezes mais efetivo 

pois segundo o UOL (2018) o brasil é o terceiro maior consumidor de jogos do mundo 

com mais de 60 milhões de pessoas jogando video game. 

Talvez uma de suas grandes vantagens seja a de proporcionar um sistema em 

que os estudantes consigam visualizar o efeito de suas ações e aprendizagens, na 

medida em que fica mais fácil compreender a relação das partes com o todo [...] 

(FARDO, 2013). 

 

2.3 PROGRAMAÇÃO EM BLOCOS 

 

É uma forma de programação voltada para a visualização do código de forma 

que se entenda mesmo sem saber algo sobre programação, inspirada em brinquedos 

de blocos como Lego, que se conectam entre si formando vários tipos de estruturas. 
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Figura 2 – Programação em bloco 

 
Fonte: https://idocode.com.br/ 

 

As tecnologias usadas na programação em bloco têm o papel de tradutor, onde 

ele interpreta o que está sendo montado nos blocos de códigos e traduz para uma 

linguagem de programação, um exemplo é o “blockly” do Google, onde se facilita criar 

aplicativos, sem tantas complicações. 

 

Figura 3 – Interface blockly 

 
Fonte: https://developers.google.com/blockly  

 

A programação em bloco é muito usada para a aprendizagem da programação, 

a programação em blocos é a metodologia que é utilizada nas fases iniciais do 

aprendizado. Essa é uma forma simples, mas eficiente de introduzir um universo que, 

à primeira vista, parece muito complicado. (I Do Code, escola de tecnologia) 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1 CONSTRUCT 2 

 

O Construct 2 é um motor de jogos em HTML5 voltada para jogos em duas 

dimensões (2D) e permite que qualquer pessoa construa jogos sem a necessidade de 

codificação trabalhando com a programação em bloco, podendo ser bem entendido 

por qualquer pessoa. 

Ideal para iniciantes por ter uma interface amigável e de fácil entendimento 

podendo se fazer um simples jogo em minutos, apenas arrastando componentes e 

dando identidade a eles. 

 

Figura 4 - Tela contrsuct 2 

 
 

A fabricante do motor, a Scirra, disponibiliza também uma forma fácil e gratuita 

para que você possa publicar seu jogo, que poderá ser jogado pelos milhões de 

usuários do construct, através do Scirra Arcade. 

Neste trabalho o construct 2 foi utilizado como motor para o jogo, ele foi 

escolhido pela sua praticidade, sua facilidade de entender rapidamente como fazer as 

operações e por sua eficiência em vários dispositivos, pois gera jogos em HTML5. 
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3.2 PROGRAMAÇÃO EM BLOCO 

 

A programação em bloco é usada no projeto por meio do construct 2, assim 

como é uma linguagem extremamente fácil de se entender, fácil de se detectar erros 

e também uma linguagem que com pouco tempo se faz inúmeras coisas que com a 

codificação normal de um framework demoraria mais tempo e também com mais 

complexidade. 

Os contras da programação em bloco se dão pelo fato de ser bem limitada, se 

limitando ao o que o software disponibiliza em tags pré-determinadas. 

 

3.3 O JOGO 

 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um jogo que auxilie na aprendizagem 

da matemática, o jogo feito se baseia em jogos do gênero de “corrida infinita”, um 

gênero onde o personagem se move automaticamente e o papel do jogador se resume 

em desviar e coletar objetos enquanto o personagem corre. 

No jogo desenvolvido o personagem se move sobre quatro rotas onde blocos 

com número estão caminho, o controle da movimentação é somente as setas para a 

esquerda e para a direita.  

 

Figura 5 – Interface jogo 
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O objetivo do jogador é resolver a equação matemática na parte superior da 

tela com os blocos que estão no caminho, a cada equação resolvida a equação muda 

para que se tenha nova equação e são creditados 10 pontos a pontuação do jogador.  

 

Figura 6 – Interface fim de jogo 

 
 

Quando o jogador erra ele perde vidas, o jogador tem 3 vidas por rodada, quando 

se acaba as 3 vidas o jogo acaba e desce uma tela de fim de jogo, com opção de 

tentar novamente ou ir ao menu. 

 

Figura 7 – Menu jogo 
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No menu se pode alterar a dificuldade o jogo de acordo com a preferência do 

jogador sendo as opções fácil [1], médio [2] e difícil [3] que altera a velocidade com 

que o personagem corre. No menu também tem a opção de personalização do 

personagem podendo mudar a cor do personagem. 

 

3.4 PESQUISA FORMULADA 

 

Neste trabalho foi usado uma pesquisa de caráter qualitativo a fim de se coletar 

opiniões e sugestões de professores de alunos do ensino fundamental, para se ter 

uma visão de quem está dentro do ambiente de ensino o tempo todo. 

Inicialmente se tinha a ideia de se aplicar em um laboratório com uma turma de 

crianças onde elas poderiam jogar e demonstrariam sua opinião sobre o jogo, mas 

não foi possível realizar o laboratório com crianças em nível de aprendizagem básica 

da matemática devido a questões éticas e legais. 

Então se teve a ideia de se aplicar em profissionais da área da educação, onde 

se poderia ter dados mais precisos e claros, e do que se era com para exercitação da 

matemática. A pesquisa foi aplicada a seis professores do ensino fundamental onde 

o jogo foi visualizado e joga antes do questionário ser aplicado 

O formulário de pesquisa foi feito a partir de cinco questões com 4 possíveis 

respostas com uma sexta opção dada para sugestão dos, o jogo foi mostrado aos 

professores e jogando para os professores responderem às seguintes perguntas: 

 

Quadro 1 – 1ª pergunta questionário 

 
 

A primeira questão foi bem direta pelo motivo de que forma o jogo como um 

todo se desempenha a função estabelecida de auxiliar no aprendizado de crianças do 

ensino fundamental. 
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Quadro 2 – 2ª pergunta questionário 

 
 

A segunda questão se refere se o jogo tem efetividade da habilidade cognitiva, 

a agilidade de identificar a valor da conta, qual seria a nota que o jogo tem nesse 

quesito. 

 

Quadro 3 – 3ª pergunta questionário 

 
 

A terceira pergunta se preocupa com a compreensão do usuário, se é um jogo 

difícil de entender ou com dificuldade muito elevada para um jogo educacional 

 

Quadro 4 – 4ª pergunta questionário  

 
A quarta pergunta é em relação ao feedback, se o jogo te dá sinais claros dos 

erros e acertos, sinais como efeitos sonoros e visuais quando se acerta ter efeitos 

diferentes de quando de errar.  

 

Quadro 5 – 5ª pergunta questionário 
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Se trata de como foi a experiência que se teve com o jogo se foi agradável ou 

desconfortável jogar aprendendo. 

 

Quadro 6 – Pergunta extra questionário 

 
 

A sexta questão se estava a disposição para que o professor pudesse expor 

sua opinião sobre o jogo de forma descritiva para de se pudesse saber o bem ao certo 

o que melhorar  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Um protótipo do jogo foi apresentado para uma bancada de professores onde 

eles puderam ver e jogar o jogo por algum tempo, foi aplicado o questionário e o 

resultado foi esse: 

 

4.1 OPINIÃO SOBRE O JOGO 

 

Gráfico 1 – Opinião sobre o jogo 
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O primeiro gráfico representa as respostas obtidas na primeira questão do 

formulário, pelo gráfico podemos ver que o jogo agradou a maioria dos professores 

tendo quatro opiniões falando que o jogo é ótimo e dois falando que o jogo é bom, 

podendo assim ver que não teve votos nas categorias negativas o que apresenta um 

bom resultado. 

 

4.2 O JOGO AUXILIA NO DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

Gráfico 2 – Sobre se o jogo auxilia o desenvolvimento lógico 

 
 

O segundo gráfico representa as respostas obtidas na segunda questão do 

formulário, onde se tem cinco respostas que o jogo ajuda bastante o desenvolvimento 

lógico, e uma resposta como suficiente, esses dados mostram que o jogo tem 

capacidade de desenvolver o raciocínio lógico, é um dado bem importante pois é um 

dos focos para o projeto trabalhar na área de raciocínio lógico. 
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4.3 NÍVEL DE COMPREENSÃO DO JOGO  

 

Gráfico 3 – Compreensão do jogo 

 
 

O terceiro gráfico mostra o resultado da terceira questão do formulário, onde 

tem duas respostas como ótima compreensão e quatro com boa compreensão, sendo 

assim sem nenhum resultado negativo, porém há uma diferença entre os gráficos 

anteriores como aumento de uma resposta mediana pode se notar que o jogo tem 

algum ponto negativo no que se da questão de interface e jogabilidade. Podendo 

assim perceber que o jogo precise de ajustes para que se simplifique a jogabilidade 

ou que se tenha mais explicações sobre o jogo, como ele funciona. 
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4.4 FEEDBACK 

 

Gráfico 4 – Feedback no jogo 

 
 

Este mostra os resultados obtidos na quarta questão do formulário, neste 

gráfico pode-se observar que há cinco respostas que o jogo deixa bastante claro 

quando se comete um erro ou um acerto e no término do jogo, e tendo uma resposta 

como suficiente. Esses dados mostram que possivelmente em questão de feedback o 

jogo está bem-aceito. 
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4.5 É ESTIMULANTE JOGAR E APRENDER COM O JOGO 

 

Gráfico 5 – Estimulo sobre o jogo 

 
 

O quinto gráfico mostra as respostas da quinta questão do formulário, sendo o 

primeiro tendo uma resposta “negativa” e com resultados menores que os demais 

gráficos de pode perceber que o jogo peca um pouco na questão de engajamento e 

estimular a pessoa a realmente aprender com o jogo o que é um dos focos do jogo. 

mas isso se pode levar em conta que o jogo por ser um protótipo ainda não tem artes 

no jogo. 

 

4.6 COMENTÁRIOS SOBRE O JOGO  

 

Este foi um campo do questionário onde se deixou opcional para os 

entrevistados ficarem a vontade para demonstrar sua opinião sobre o jogo, algumas 

opiniões falaram: “Ótima alternativa para auxílio na aprendizagem referente a 

matemática”, “muito legal! Ajudará bastante no conhecer/aprender a matemática”, 

“Uma forma de desenvolver as operações matemáticas” e se encaixa mais a elogios 

ao jogo, o que pode se levar a algo positivo, um dos comentários falou sobre “Tornar 

acessível” o que demonstra um interesse em passar o jogo passa que ele seja efetivo. 
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4.7 MUDANÇAS NO JOGO 

 

Inicialmente o jogo seria bem diferente, se teve a ideia de fazer uma história, 

onde enfrentaria inimigos com contas matemáticas como ponto fraco, mas essa ideia 

foi estudada e alterada para algo mais dinâmico onde se cairia blocos com números 

e teria que ser pego os blocos que estariam como o resultado correto de uma conta 

na parte superior da tela. Tendo assim um maior auxílio no desenvolvimento não só 

da matemática, mas também da agilidade do raciocínio lógico, o que acarreta para 

algo mais didático com um jogo que se termina quando se acaba a vida do 

personagem. 

 

5 CONCLUSÃO  

 

Jogos com abordagem educacional tem grande importância no meio 

acadêmico por ser uma nova metodologia de aprendizado que se pode facilitar muito 

o desenvolvimento e o aprendizado de muitas pessoas. Conforme apresentado os 

resultados da pesquisa realizada neste trabalho mostra que os professores ficaram 

ansiosos por uma possível implementação do jogo desenvolvido mostrando que se 

tem um grande interesse em novos métodos de ensino onde se pode facilitar o 

aprendizado, outros dados coletados pela pesquisa foi mostram que o jogo pode ir 

muito bem em seu objetivo de desenvolvimento do raciocínio logico, com 20% dos da 

pesquisa mostrando que o jogo é suficiente em desenvolver o raciocínio logico e 80% 

é de muita ajuda, sendo assim o jogo teve ótimas notas na questão do raciocínio logico 

e aprendizado da matemática. 

A concepção das perguntas usadas no questionário, foram feitas com a 

intenção de se obter resultados para de se testar se o jogo realmente faz oque se 

propõem e também para se ter a noção de possíveis alterações no jogo, e de fato se 

notou que precisa de mudanças, podendo se notar na quinta questão onde os 

resultados mostram que não foi muito estimulante aprender com o jogo, surgindo 

assim uma melhoria para o jogo seria a implementação de artes conceituais onde se 

deixaria o jogo mais divertido e com mais engajamento com seus jogadores, a 

implementação de uma tela de feedback onde mostraria resultados nos quais o 

jogador errou, outra melhoria poderia ser implementar um sistema de coletáveis para 
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a utilização da técnica de Posse (Ownership), onde se poderia colocar troféus ou 

moedas para o usuário ter metas além da pontuação. 

Algumas dificuldades foram encontradas no processo de desenvolvimento do 

jogo, a principal dela foi na questão da programação em bloco pois fez com que 

algumas coisas não pudessem ser feitas, então a ideia inicial do jogo foi alterada e 

simplificada e transformado em algo mais dinâmico e de melhor entendimento. Tornar 

em algo simples com artes simples e com melhor entendimento. 

O construct 2 mesmo sendo um motor que utiliza programação em bloco, foi 

algo que facilitou muito o desenvolvimento, como sendo uma ferramenta de fácil 

entendimento e de grande ajuda no desenvolvimento de um jogo simples. 
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ESTUDO DA APLICABILIDADE E FUNCIONAMENTO DA FERRAMENTA AWS 

REKOGNITION 

 

Eduardo Natan de Castilho Gubert5 
Emerson Schafhauser6 

 

RESUMO 

Com o desenvolvimento do presente artigo, foram abordadas práticas de aprendizado 
de máquina, a partir de imagens e vídeos de trânsito, possibilitando identificar 
problemas de congestionamentos e leis descumpridas, assim evitando até mesmo 
acidentes. O crescimento de veículos de pequeno e grande porte o número de 
acidentes de trânsito vem crescendo constantemente, isso também gera 
congestionamentos principalmente em horários de pico. A tecnologia da informação 
junto com autoridades de trânsito pode diminuir um pouco desse problema. Este artigo 
apresenta uma ferramenta da Amazon que utiliza inteligência artificial, tendo como 
proposta a identificação de objetos em geral, então será feito um estudo da ferramenta 
no trânsito, através de câmeras públicas.  

 

Palavras-Chave: AWS Rekognition. Aprendizagem de máquinas. Inteligência 

Artificial.   

 

ABSTRACT 

With the development of this article, machine learning practices were approached, 
based on traffic images and videos, making it possible to identify congestion problems 
and breached laws, thus avoiding even accidents. The growth of small and large 
vehicles the number of traffic accidents has been growing steadily, this also generates 
congestion especially at peak hours. Information technology along with traffic 
authorities can alleviate this problem somewhat. This article presents an Amazon tool 
that uses artificial intelligence, with the purpose of identifying objects in general, so we 
will study the tool in traffic through public cameras. 

 

Keywords: AWS Rekognition. Machine learning. Artificial intelligence 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o descumprimento das leis de trânsito, principalmente quando os 

motoristas sabem da falta de fiscalização, radar e etc, cresce o número de acidentes. 

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 1,25 milhão 

de pessoas morrem, no mundo, por ano em acidentes de trânsito e com isso os 

acidentes se configuram como grave problema de saúde pública no País.  

 

Essas emergências têm, porém, um aspecto particular: a maioria delas é 
evitável. A avaliação é de Júlia Maria D’Andrea Greve, do Instituto de 
Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP, que completa dizendo que esses atendimentos 
representam um “roubo” importante de recursos da área médica. (JORNAL 
DA USP, 2018).  

 

Segundo Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018), o Brasil ocupa a 4ª 

colocação no ranking de países com mais mortes no trânsito no Continente 

Americano. 

Há vários anos o homem busca técnicas, para que cada vez mais possa ter 

menos esforço mental e físico e assim estabelecer tarefas onde o processo seja 

otimizado, bem detalhado e executado com êxito. O Machine Learning (ML) que 

traduzido significa aprendizado de máquina, veio com este propósito que é o humano 

ter o mínimo de interferência para fazer o aprendizado e assim o mesmo possa 

executar o processo estabelecido. O ML também possui várias abordagens e, uma 

delas é o Deep Learning (DL) que trata da aprendizagem profunda, resolvendo 

problemas muito complexos como reconhecimento de imagem e objetos. 

Com o reconhecimento de imagem pode-se de alguma maneira controlar o 

trânsito, através dele pode ser possível fazer o reconhecimento de veículos 

transitando ou estacionados em lugares e/ou horários inapropriados e proibidos.  

Esta pesquisa utilizará o AWS Rekognition que consiste de um facilitador na 

análise de imagens e vídeos, onde, com sua prática utilização poderão ser 

identificados objetos, pessoas e até mesmo os automóveis e caminhões como 

previsto. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 LEIS DE TRÂNSITO 

 

Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997, o propósito do Código de 

Trânsito Brasileiro – CTB é de estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, 

com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para 

o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento. 

A Constituição Brasileira diz que (artigo 144, emenda nº 82 de 2014) a 

segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade 

das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas: compreende a educação, 

engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que 

assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. 

Sem o código de trânsito brasileiro que fiscaliza o que é estabelecido nele 

mesmo, seria quase impossível transitar normalmente em vias públicas, e isso é dever 

do país, do estado ou até mesmo da cidade estabelecer normas e regras para reduzir 

o risco de acidentes, verificar a fluidez do trânsito, entre outros, e assim diminuir o 

número de acidentes com pessoas mortas ou feridas nas vias públicas.   

 

2.1.1 Infrações de Trânsito 

 

Infração refere-se a infringir alguma lei traçada pelo estado, para manter a 

ordem e correto funcionamento das normas, acarretando em multas e punições, 

porém nem sempre os órgãos responsáveis conseguem efetuar a devida fiscalização, 

pela falta de pessoas qualificadas e principalmente recursos que facilitem está 

atividade. 

O Departamento de Trânsito de Santa Catarina (DETRAN SC) Portaria Nº 03, 

de 06 de janeiro de 2016, anexo I, código 574 – 6, diz que não é permitido transitar 

em local/horário não permitido pela regulamentação, ocasionando infração média.   
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2.2 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

 

Segundo Ponte Machado a Inteligência Artificial (IA) surgiu na década de 50, 

com o objetivo de desenvolver sistemas para realizar tarefas que, no momento são 

melhor realizadas por seres humanos que por máquinas, ou não possuem solução 

algorítmica viável pela computação convencional. 

Cota Silva diz que a Inteligência Artificial é uma das ciências mais recentes, 

que atualmente abrange uma variedade enorme de subcampos, que vão desde áreas 

de uso geral, como aprendizado e percepção, até tarefas mais específicas, como 

jogos de xadrez. 

Basicamente ela possibilita que máquinas aprendam e se ajustem a novas 

tarefas realizadas pelos seres humanos, depois que os computadores são treinados 

com Deep Learning por exemplo, eles cumprem as tarefas específicas sozinhos e com 

grande quantidade de dados. 

 

2.2.1 Node JS 

 

Segundo o site Opus software O Node.js pode ser definido como um ambiente 

de execução Javascript server-side, o que diferencia ele é que apenas um thread é 

responsável por executar o código Javascript da aplicação, enquanto que nas outras 

linguagens a execução é multi-thread. 

O próprio site do Node.js diz que ele tem uma vantagem única, porque milhões 

de desenvolvedores de front-end que escrevem JavaScript para o navegador agora 

podem escrever o código do servidor, além do código do cliente, sem a necessidade 

de aprender um idioma completamente diferente. 

 

2.2.2 Deep Learning 

 

Piassa diz que o Deep Learning é uma subclasse da inteligência artificial que 

está em constante ascensão e é capaz de ser aplicada em vários tipos de tecnologias 

que requerem grande volume de dados. Alguns exemplos são:  

 Reconhecimento de fala;  

 Reconhecimento de caligrafia;  
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 Classificação de imagens entre outras aplicações. 

 

Segundo Martins, Deep Learning tira o processo das mãos humanas reduzindo 

assim o trabalho de seleção de descritores tão presentes em aprendizado de máquina 

tradicional e amenizando fator do erro humano. Pela alta capacidade preditiva 

presente. 

Deep learning está em destaque nos últimos anos. Trata-se de um conjunto de 

técnicas que utilizam redes neurais artificiais profundas, com muitas camadas 

intermediárias entre a camada de entrada e a de saída (LECUN et al., 2015). 

A tecnologia Deep learning atinge resultados inesperados, ele utiliza de um uso 

em múltiplas camadas, porém possui também algumas limitações na utilização de 

redes neurais profundas, pois elas são uma forma de aprender várias transformações 

aplicadas ao vetor de entrada. 

As transformações são estabelecidas por parâmetros que atualizam 

automaticamente durante o treinamento, uma limitação para o processo de 

treinamento é que as transformações é que o mapa entre a entrada e saída precisa 

ser contínuo e moderado. 

Outra limitação é que redes neurais profundas precisam de grandes 

quantidades de dados para aprender conceitos básicos, já os seres humanos com 

pequenas quantidades são capazes de aprender qualquer conceito básico. 

 

2.2.3 Aprendizagem de Máquinas 

 

Aprendizagem de Máquinas é quando um software prevê e reage com sucesso 

resultados já previstos, sem a ação de algum ser humano, ou seja, é a automatização 

do processo de construção de modelos analíticos, as máquinas se adequam a novos 

cenários independentemente e pode ser dividida em 3 grupos principais. 

Conforme a figura 1, (SENAI, 2018), estas são as principais subdivisões de 

aprendizagem de máquinas, sendo a principal aprendizagem supervisionada, 

aprendizagem por reforço e aprendizagem não-supervisionada.  
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Figura 1 – Principais subdivisões e aplicabilidade da aprendizagem de máquinas 

   
 Fonte: Senai - subdivisões aprendizagem de máquinas 

 

Monard e Baranauskas (2003) por sua vez, dizem que “Aprendizado de 

Máquina é uma área de Inteligência Artificial cujo objetivo é o desenvolvimento de 

técnicas computacionais sobre o aprendizado bem como a construção de sistemas 

capaz de adquirir conhecimento de forma automática”. 

 

2.2.4 AWS Rekognition 

 

Segundo a Amazon (empresa de tecnologia, fundada por Jeff Bezos) diz que 

“o AWS Rekognition facilita a adição de análises de imagens e vídeos a aplicativos. 

Basta fornecer uma imagem ou vídeo à API do Rekognition e o serviço poderá 

identificar objetos, pessoas, texto, cenas e atividades, bem como detectar qualquer 

conteúdo inadequado. ”  

Ele também é capaz de oferecer análise de reconhecimento de imagem 

altamente preciso para imagens e vídeos é possível detectar, analisar e comparar 

faces para diversos fins, é uma API simples e fácil de usar e pode analisar diariamente 

bilhões de imagens e vídeos.  

Seus principais benefícios são: integração simples, aprendizado contínuo, 

tempo de respostas consistentes, análises em lotes e em tempo real, baixo custo e 

segurança e identidade. 
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Figura 2 – Determinação de caminhos 

 
Fonte: Amazon 

 

Segundo a Amazon e é mostrado na figura 2, é possível capturar o caminho de 

pessoas, nas cenas de arquivos de vídeos usando o Rekognition, com os movimentos 

dos atletas pode se identificar jogadas ensaiadas nas análises pós jogo. 

 

Figura 3 – Detecção de objetos, cenas e atividades 

 
Fonte: Amazon 

 

Conforme diz a Amazon e é mostrado na figura 3, com o Rekognition pode se 

identificar desde objetos grandes, pequenos, enfim milhares de possibilidades ele 

possibilita para a detecção, tanto em imagens, quanto em vídeos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Como já citado anteriormente o objetivo deste estudo é avaliar a ferramenta 

AWS Rekognition, por meio da tecnologia Deep learning através da obtenção de 

imagens e vídeos no trânsito. A pesquisa exploratória realizada, foi através de livros, 

artigos científicos e páginas web, para um embasamento o trabalho.  

As imagens utilizadas foram obtidas de câmeras públicas do centro da cidade 

de Florianópolis/SC e de outras cidades para que o teste do estudo pudesse ter uma 

amplitude maior. 

Para a realização do reconhecimento de imagens é necessário desenvolver 

uma plataforma em linguagem NodeJS e somente assim poderá ser configurada para 

o recebimento das imagens e vídeos que serão processados através da ferramenta 

AWS Rekognition. 

Primeiramente para a utilização da ferramenta Rekognition, deverá ser feito o 

cadastro na Amazon. Para um limite de até mil imagens processadas a ferramenta é 

gratuita, porém ao se ultrapassar este limite de utilização de recursos previamente 

estabelecido pela Amazon, será iniciada uma cobrança em cartão de crédito, que já é 

adicionado no processo de cadastro. 

Depois de todo este processo é preciso criar funções e permissões de acesso 

ao Rekognition, este processo é inteiramente importante para a realização e chamada 

do AWS Rekognition através da plataforma desenvolvida, então será criado um 

usuário e automaticamente ele irá apresentar as permissões e assim podendo 

adicionar na ferramenta, conforme figura 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 
Tecnologia da Informação: imersão, prática e pesquisa (ISBN: 978-65-88712-46-7) 

Figura 4 – Adicionando funções e permissões 

  
Fonte: Plataforma Aws Rekognition 

 

Para usar o AWS Rekognition também deverá ser criado um usuário, conforme 

a figura 5 abaixo: 

 

Figura 5 – Adicionando usuário no Rekognition 

 
Fonte: Aws Rekognition  

 

Após a criação a plataforma estará quase pronta para utilização e 

reconhecimento de imagens então o próximo passo é criar uma aplicação e adicionar 

os parâmetros. 

 

Figura 6 – Adicionando chaves de acesso na aplicação 

 
Fonte: Glitch 
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Depois é somente criar a aplicação em que deseja implementar com o 

Rekognition, para realizar o reconhecimento de objetos em vídeos. 

 

Quadro 1 – Código fonte aplicação  

app.post('/videoLabel', function(request, response) { 

  var nome_video = request.body.video_label; 

  aws.config.update({region:'us-east-1'}); 

  var rekognition = new aws.Rekognition(); 

  var params = { 

    Video: {  

      S3Object: { 

        Bucket: 'curso-rekognition-videos1', 

        Name: nome_video 

      } 

    }, 

    ClientRequestToken: Date.now().toString(), 

    JobTag: 'video_label', 

    MinConfidence: 70, 

    NotificationChannel: { 

      RoleArn: 'arn:aws:iam::092973225852:role/TCCAnalise',  

      SNSTopicArn: 'arn:aws:sns:us-east-1:092973225852:videos-tcc'  

    } 

  };   

  rekognition.startLabelDetection(params, function (err, data) { 

    if (err) { 

      console.log(err, err.stack); // an error occurred 

    } 

    else { 

      console.log(data);           // successful response 

      response.json(data); 

    } 

  }); 

}); 

Fonte: Código fonte aplicação feito em nodeJs. 
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No código do Quadro 1 primeiramente é criado uma variável para a chamada 

no formulário, depois por padrão do AWS Rekognition define-se a região, a mesma já 

informada na plataforma da AWS. Logo após a conclusão deste passo cria-se a API 

para a chamada do Rekognition com toda sua passagem de parâmetros. 

O Rekognition pede que para cada requisição feita a ele para a análise, seja 

gerado um token, então foi adicionado uma string do tipo date que a cada requisição 

será gerado um token diferente, depois é preciso adicionar a confiança mínima que é 

desejado para o reconhecimento, também é preciso colocar no código a role e a ARN 

que basicamente é a permissão para o Rekognition realizar sua tarefa. Depois é 

somente criar uma operação get, que basicamente é a estruturação dos dados 

trazidos pelo Rekognition e passar os parâmetros. 

  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O presente artigo teve como foco principal testar a ferramenta AWS 

Rekognition, fazendo com que ela detectasse objetos em meio ao trânsito. 

Foram realizados testes através das câmeras da cidade de Florianópolis/SC, 

no período da noite (figura 7), e dia. 

 

Figura 7 – Imagem do trânsito 

  
Fonte: Dados do estudo  
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O objetivo é verificar se a ferramenta detecta veículos de grande porte que 

podem estar atrapalhando o trânsito, porém é inteiramente importante que ele faça o 

reconhecimento de qualquer objeto por exemplo: podendo identificar alguma pessoa 

fazendo a travessia irregular. 

No total foram 12 pedidos de análise e em todas o AWS Rekognition trouxe 

com os resultados, detectando pessoas, veículos, motocicletas, etc. 

Fazendo as detecções no período da noite, através do ângulo da câmera acima 

o Rekognition obteve um resultado bom, como mostra a figura 8. 

 

Figura 8 – Imagem de pessoa fazendo a travessia de bicicleta  

 
Fonte: Dados do estudo  

 

Pelo fato da pessoa (figura 8) de bicicleta estar um pouco longe e em um local 

escuro o Rekognition mostrou resultados satisfatórios, detectando ela atravessando 

no local inapropriado. 

Asfalto: 99.82% 

Estrada: 97.87% 

Pessoa: 96.79% 

Durante o período diurno o Rekognition teve resultados bons por esta câmera, 

mostrou ser eficiente em detectar os objetos, mesmo com a resolução baixa, como 

mostram as figuras a seguir. 
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Figura 9 – Trânsito em horários de pico 

 
Fonte: Dados do estudo  

 

Na figura 9 podemos identificar um grande fluxo de veículos, também é possível 

identificar que possui um caminhão atravessando e com isso gerando um 

congestionamento como mostra a figura 10 abaixo: 

 

Figura 10 – Congestionamento em horários de pico 

 
Fonte: Dados do estudo  

 

Como pode ser observado acima, o caminhão gerou um pequeno transtorno na 

via, por ser um horário de grande movimento, o Rekognition é capaz de verificar o 

caminhão, veículos e com uma porcentagem grande de exatidão: 
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Asfalto: 98.99% 

Estrada: 98.70% 

Carro: 87.95% 

Caminhão: 87.45% 

Pessoa: 87.44% 

Nos testes feitos durante o dia ele teve uma porcentagem grande de acerto, 

também pelo fato da câmera estar perto para a captura, porém em algumas vezes ele 

deixou a desejar como mostra a figura abaixo (figura 11), o Rekognition detectou o 

caminhão e os carros, porém o motociclista que está do lado direito não foi detectado. 

 

Figura 11 – Veículo de grande porte ocasionando transtornos na via. 

  
Fonte: Dados do estudo  

 

Carro: 98.99% 

Caminhão: 98.98% 

Na análise realizada por outra câmera em um ângulo mais amplo, não muito 

próximo e a noite, o Rekognition trouxe resultados não satisfatórios, também pelo fato 

dos veículos estarem em velocidade maior como mostra a figura 12. 
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Figura 12 – Análise de outra câmera 

 
Fonte: Dados do estudo  

 

Estrada: 99.82% 

Nesta imagem ele reconhece somente a estrada e nenhum dos veículos que 

estão transitando. 

 

Figura 13 – Identificando objetos 

 
Fonte: Dados do estudo  
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Estrada: 99.18% 

Rodovia: 88.61% 

Na figura 13 foi feito mais uma tentativa para a análise dos veículos, porém sem 

sucesso novamente. 

Quando feito a análise deste mesmo ponto, só que no período diurno o 

Rekognition mostra resultados um pouco melhores como nas figuras abaixo: 

 

Figura 14 – Análise da câmera no período diurno 

 
Fonte: Dados do estudo  

 

Estrada: 99.92% 

Carro: 94.92% 

Caminhão: 94.91% 

Rodovia: 94.18% 

Vegetação: 87.93% 
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Figura 15 – Análise com grande fluxo de veículos  

 
Fonte: Dados do estudo  

 

Estrada: 99.84% 

Carro: 92.40% 

Rodovia: 91.19% 

Vegetação 89.37% 

Pode-se identificar que as imagens analisadas ao dia, a ferramenta nos traz 

resultados melhores, nas figuras acima (14 e 15) o Rekognition trouxe até mesmo 

análise das vegetações que estão na via. 

A ferramenta Aws Rekognition se mostra eficiente quando a imagem está perto 

do objeto que é desejado ser analisado, também o seu aproveitamento é melhor 

quando é no período diurno ou no noturno, porém que o ambiente de análise seja bem 

iluminado. Com estás condições a ferramenta atende as necessidades. 

Para a realização das análises é preciso enviar as imagens ou vídeos através 

da ferramenta desenvolvida ou adicionar diretamente na nuvem da amazon, e assim 

fazer a chamada daquilo que deseja ser analisado. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O Rekognition é um identificador de objetos que atende as necessidades com 

algumas restrições, além de ser fácil de utilizar. É uma ferramenta gratuita até certo 

ponto, porém mesmo quando começa a ser cobrado é em um valor significativo e bem 

acessível, o preço de 1 a 10 milhões de imagens processadas ao mês é de 0,80 USD 
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por cada 1.000 imagens processadas (ou 0,80 USD/1.000 = 0,0008 USD por imagem 

processada). 

Em uma nova pesquisa futura pode-se usar ele diretamente em uma câmera 

para trazer análises em tempo em tempo, por exemplo fazer com que ele traga as 

análises das câmeras a cada 5 segundos identificando caminhões em horários de 

grande movimento, ou até mesmo a proibição de veículos de grande porte em vias 

com mais dificuldade de fluxo como a via escolhida da pesquisa. Também pode-se 

utilizar juntamente com a polícia para a detecção de placas em veículos irregulares, 

ou até mesmo veículos que estejam circulando de alguma forma irregular. 

Com o Rekognition pode-se identificar inúmeros objetos, e o mesmo aplicado 

no trânsito pode ajudar no controle de veículos de grande porte, ajudando para não 

haver congestionamentos e evitando acidentes.  
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POLÍTICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: O FATOR HUMANO E A 

ABORDAGEM DE BOAS PRÁTICAS 

 

Gabriel Schafhauser Buch7 
Erivelto Tschoeke8 

 

RESUMO  

Cada vez mais a informação vem se tornando o ativo mais importante dentro das 
organizações. Isso faz com que ela seja vital para a estabilidade e o desenvolvimento 
da empresa. Saber como manipular essas informações, de um ponto de vista não é 
uma tarefa difícil, mas quando é vital para seu negócio é claro que necessitam de 
muitos cuidados. Com isso, a informação se torna valiosa, tanto para a empresa 
quanto para alguém que deseja prejudicar a organização, ou tirar algum proveito dela. 
Extrair essas informações de alguém pode ser uma tarefa muito simples se a 
portadora não tiver ciência da sua importância e da vitalidade da informação para a 
empresa. O objetivo desta pesquisa é mostrar o gargalo destas informações e através 
de fontes bibliográficas visar alguns conceitos necessários que vão fora do que o 
ambiente organizacional pode ver.  

 

Palavras-Chave: Informação. Políticas de Segurança. Segurança da Informação.  

 

ABSTRACT  

Increasingly, information is becoming the most important asset within organizations. 
This makes it vital for the stability and development of the company. Knowing how to 
manipulate this information, a point of view is not a difficult task, but when it is vital to 
your business of course, it uses a lot of care. This makes information valuable both to 
a company and to someone who wants to harm or benefit from the organization. 
Extracting this information from someone can be a very simple task if the carrier is 
unaware of its importance and vitality of information for a company. The purpose of 
this research is to show or bottleneck this information and through bibliographic 
sources, to visualize some concepts that can be used by whom the organizational 
environment can see.  

 

Keywords: Information. Security Policies. Information security. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Distribuída por todos os processos de negócio, alimentando-os e circulando por 

diversos ativos (SÊMOLA, 2014, p. 17). A informação deixou de ser algo totalmente 

proprietária, centralizada. Ela se encontra sob posse das mais variadas pessoas, 

ativos direto ou indiretamente ligado a empresa. Como afirma Laureano e Moraes 

(2005, p. 3) “é necessário cuidado com a integridade, a precisão, a atualidade, a 

interpretação e o valor geral da informação”. Pois as empresas, independentemente 

de seu segmento de mercado, fases de existência, sempre usufruíram da informação, 

objetivando competitividade e apoio aos processos de tomada de decisão (SÊMOLA, 

2014, p. 11).  

A informação e os processos de apoio, são importantes ativos para os negócios 

[...] essenciais para o atendimento aos requisitos legais e a imagem da organização 

junto ao mercado (NBR ISO/IEC 17799, 2003, p. 9).  

Mas para manter a segurança destes dados não existe uma forma pré-

determinada que se possa seguir, pois cada empresa é diferente da outra, trabalham 

e manipulam dados e informações de modos diferentes, onde se torna necessário 

buscar um padrão aplicando as melhores práticas adotadas por organizações que 

expõe o sucesso em suas políticas de segurança da informação.  

Algumas pessoas pensam que segurança da informação se resume à compra 

de equipamentos e sistemas caros, como firewalls, sistemas de detecção de intrusos 

ou antivírus (SÊMOLA, 2014, p. 9). Estes segundo Reed (2007, p. 2) geralmente 

oferecem pouco mais do que serviços profissionais ou criptografia hardware. De fato, 

pouco se sabe sobre como resolver este problema. Assegurar a integridade, o sigilo 

da informação é muito além do que estar bem equipado entre hardware e software, 

claro que isso também apresenta uma boa imagem sobre a segurança, mas saber 

como manter seus ativos focados em seguir as políticas estabelecidas para o não 

repudio a informação é uma das tarefas mais difíceis encontradas, pois elas vão muito 

além do campo organizacional. É principalmente sobre o fator humano que ocorre 

grande parte dos vazamentos de informações, seja por descontentamento do 

colaborador com a organização, o qual pode não se sentir valorizado ou por técnicas 

de Engenharia Social (FONSECA, 2009, p. 2).  
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A informação vai estar no centro dos processos, dos negócios, das pessoas, e 

a utilização indevida da mesma pode por toda a organização em risco assim, este 

trabalho pretende analisar, entender e abordar as práticas e aplicações de políticas 

de segurança de informação buscando as melhores técnicas e seguindo as normas 

legais, onde se torne aplicável aos modelos gerais de negócios.  

Para uma contribuição com o crescimento adequado da tecnologia, este 

trabalho tem como objetivo analisar o fator humano como o principal fator risco ao 

repudio das informações organizacionais e como contribuição a adoção de boas 

práticas bem-sucedidas.  

 

Para se minimizar essa exposição as organizações precisam adotar políticas 
de segurança da informação, normas e procedimentos claros que sejam 
constantemente atualizadas e disseminadas a todos os seus colaboradores 
através de programas e treinamentos de conscientização (FONSECA, 2009, 
p.2).  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ORGANIZAÇÕES  

 

Uma empresa em atividade é, por natureza, um sistema aberto e interativo 

suportado por uma rede de processos articulados, onde os canais de comunicação 

existentes dentro da empresa e entre esta e o seu meio envolvente são irrigados por 

informação (BRAGA, 2000, p. 2).  

Como Sêmola ressalta “a informação é o sangue da empresa”, assim como no 

corpo humano, a informação dentro de uma organização é o que faz com que a 

empresa respire, viva, sobreviva. Mas ao contrário disto, com o uso indevido da 

informação ou a negação de sua necessidade, pode vir a desmoronar todo uma 

empresa, seja qual for seu porte.  

 

Neste sentido, as informações passam a ter um papel fundamental, 
possibilitando melhor e mais rápida percepção das mudanças, facilitando a 
tomada de decisão e possibilitando um reposicionamento dos negócios com 
maior rapidez e agilidade de resposta às novas necessidades (ARAÚJO; 
BARROS; CÂNDIDO; LIRA, 2008, p. 2).  
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A percepção do alto grau de dependência das empresas em relação à 

informação — digitalizada, compartilhada e distribuída [...] reforça a necessidade de 

nos debruçarmos sobre o tema de forma ainda mais atenta (SÊMOLA, 2008, p. 15).  

 

2.2 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  

 

A informação pode existir em diversos formatos: impressa, armazenada 

eletronicamente, falada e etc. Em qualquer forma ou fase informação deve ser 

protegida adequadamente (OLIVEIRA, 2017, p.3).  

Uma boa segurança da informação pode ser a chave para o sucesso de uma 

empresa, mas também como pede ser o funil por onde ela desanda. É necessário 

saber por quais caminhos conduzir as informações, para que cheguem aos destinos 

corretos, de forma rápida e precisa. A integridade da informação está relacionada com 

a sua exatidão e robustez, pois se a informação não é exata ou completa pode 

conduzir a decisões incorretas por parte dos gestores (POSTHUMUS; VOLM SOLMS, 

2004, p. 5).  

Para Oliveira (2017, p. 3) a segurança da informação abrange todos os ativos 

de informação, preservando-os contra desastres e erros (intencionais ou não), 

tentando reduzir a probabilidade ou os impactos causados por incidentes de 

segurança (apud, ARAÚJO; BEZERRA; COELHO, 2014).  

 

2.3 CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO  

 

A informação é um ativo que, como qualquer outro ativo importante para os 

negócios, tem um valor para a organização e, consequentemente, necessita ser 

adequadamente protegido (NBR ISO/IEC 17799, 2003, p. 16). Mas nem toda 

informação que transita em seu âmbito é de caráter sigiloso, mas isso também não 

quer dizer que dever ser explanada a todos.  

Nem toda informação é crucial ou essencial a ponto de merecer cuidados 

especiais. Por outro lado, uma determinada informação pode ser tão vital que o custo 

de sua integridade, qualquer que seja, ainda será menor que o custo de não dispor 

dela adequadamente (LAUREANO; MORAES, 2005, p. 3). Há como mediar a 
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confidencialidade destes, isso se aplica para saber a quem pode se repassar estes 

dados.  

Laureano e Moraes (2005, p. 3) ainda classificam as informações de acordo 

com suas prioridades, respeitando a necessidade de cada empresa assim como a 

importância da classe de informação para a manutenção das atividades da empresa:  

 Pública. Informação que pode vir a público sem maiores consequências, pois 

não oferecem riscos morais, financeiros ou a imagem da empresa.  

 Interna. O acesso é livre a este tipo de informação, ela é de grau não tão séria, 

mas que não seja importante para empresa.  

 Confidencial. Este tipo de informação merece ser tratada especialmente pois 

contém muitos dados sobre a empresa, e caso sua integridade seja violada 

pode trazer sérios prejuízos financeiros e até mesmo perca de confiabilidade 

no mercado.  

 Secreta. Informação crítica para as atividades da empresa, cuja integridade 

deve ser preservada a qualquer custo, cujo a integridade seja violada pode 

causar danos irreparáveis a empresa e até mesmo ser vital para sua 

existência.  

 

Além da classificação da importância das informações, é necessário analisar 

todo seu ciclo de vida para que se tome as devidas providencias para assegurar que 

ele completará todo seu ciclo de vida e garantir sua integridade e descarte correto.  

Segundo Coelho, Morales e Rasma (2013, p. 4-5) as fases do ciclo de vida da 

informação se consolidam da forma a seguir: (apud OLIVEIRA, 2011):  

 Manipulação: Esta fase aborda os processos, desde a criação, alteração e 

processamento da informação. Nesta fase geralmente ocorrem as quebras de 

integridade e privacidade da informação, pois há maior interação entre ela e 

os colaboradores em que a utilizam;  

 Armazenamento: Refere-se ao meio que se armazenará os dados, sejam eles 

em meios digitais, magnéticos ou em qualquer outro tipo de suporte de 

arquivo. Nesta fase deve se ter certeza que se estão preservando todos os 

pilares da segurança da informação antes de seu arquivamento;  

 Transporte: Aborda os processos de movimento e transferência da 

informação, seja entre processos, mídias ou entidades. Nesta fase 
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consideram-se todos os tipos de comunicação, como cartas, e-mails, pastas, 

pendrives, transmissões, até mesmo o dialogo falado;  

 Descarte: São as ações de destruição da informação sejam elas no meio em 

que se encontram. Documentos em papeis devem ser triturados até mesmo 

os que podem ser reciclados, e os documentos eletrônicos devem ser 

contidos em uma mídia transportável e segura, como firewalls. Isso é para 

manter o repudio das informações ali contidas. Cada meio de informação deve 

adotar um cuidado em especial ao se a desfazer, isso tudo para que esteja 

sempre protegida até mesmo em seu fim. 

 

2.4 ENGENHARIA SOCIAL  

 

Engenharia social é habilidade de conseguir acesso a informações 

confidenciais, credencias de acesso ou adentrar a áreas restritas de uma organização. 

Isso tudo sem ser preciso cometer nenhum ato violento contra a integridade física ou 

moral das pessoas que cedem essas informações.  

Normalmente as pessoas que praticam este ato se aproveitam da falta de 

conhecimento e treinamento dos funcionários referente as políticas de segurança da 

instituição.  

Para Sêmola (2014, p. 9) muitas pessoas pensam que segurança da 

informação se resume à compra de equipamentos e sistemas caros, como firewalls, 

sistemas de detecção de intrusos ou antivírus. Contudo, se seus principais 

conhecedores e manipuladores (colaboradores) não estiverem capacitados, treinados 

e conscientizados sobre seu papel no processo de proteção das informações da 

organização todo esse investimento não será justificado (FONSECA, 2009, p. 1).  

A engenharia social, propriamente dita, está inserida como um dos desafios (se 

não o maior deles) mais complexos no âmbito das vulnerabilidades encontradas na 

gestão da segurança da informação (CARMO, p. 15, apud PEIXOTO, 2006, p. 36).  

 

2.5 SÉRIE ISO 27000  

 

As normas da família ISO/IEC 27000 abordam o Sistema de Gestão de 

Segurança da Informação (SGSI), onde nessa família encontra-se duas normas bem 
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conhecidas para a segurança da informação, a ISO 27001 e 27002. Onde uma 

complementa a outra. Estas abordam a segurança dos dados digitais ou sistemas de 

armazenamento eletrônico. O SGSI abrange todos os tipos de dados e informações, 

onde tem como principal requisito básico a confidencialidade, integridade, 

disponibilidade e autenticidade.  

 

2.5.1 Série ISO 27001  

 

A norma ISO/IEC 27001 visa especificar o Sistemas de Gestão da Segurança 

da informação, ontem descrimina métodos para implementar, estabelecer, revisar, 

operar, manter e melhorar o SGSI.  

 

O SGSI é um composto de atividade que buscam estabelecer saídas e 
opções que assegurem que os dispositivos de segurança não sofreram 
nenhuma falha quando eles forem requisitados. A norma abrange todos os 
tipos de organizações (empresas comerciais, órgãos governamentais, 
organizações não lucrativas etc), de todos os tamanhos e de qualquer 
indústria ou mercado. Porém, é importante destacar que essa adaptabilidade 
da norma leva à característica de não determinar uma especificação 
mandatória de controles, uma vez que os controles variam dentro da vasta 
gama de organizações que adotam a norma (BRITO, 2016, p.13).  

 

2.5.2 Série ISO 27002  

 

Dentre esta família, esta norma é a mais antiga da família tendo com percursora 

a BS7799. Diferente da 27001 está se aplica com uma espécie de guia. Estabelece 

diretrizes e princípios gerais para iniciar, implementar, manter e melhorar a gestão de 

segurança da informação em uma organização (BRITO, 2016, p. 14). Contém 

quatorze sessões para controle de segurança e mais 114 sessões para dar suporte e 

apoio para a ISO 27001. Estes controles são os elementos que definem o que a norma 

considera importante para um processo, a fim de orientar a forma mais adequada de 

proteção da informação (BRITO, 2016, p. 14).  

 

2.6 LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD  

 

Em agosto de 2018 foi sancionada e a partir de 2020 começa a valer a Lei Geral 

de Proteção de Dados (LGPD), onde visa regular as atividades que portam os dados 
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e informações pessoais. A lei vem para trazer maior segurança e privacidade aos 

consumidores, onde seus dados só poderão ser coletados com a autorização do 

usuário.  

O crescimento do setor tecnológico e comunicações cresceu demais, causando 

um impacto muito grande nas transações de informações e dados. Com isso veio 

acarretando questões éticas dos proprietários destas informações. Se tornando 

comum casos de empresas que fazem o uso de forma incorreta dos dados de seus 

clientes, vendendo ou fornecendo os dados pessoais sem a conscientização e 

consentimento deles (LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: REVISÃO SISTEMÁTICA, 2019, p. 2).  

 

Em 2015, uma firma de consultoria britânica chamada Cambridge Analytica 
acessou dados pessoais de 87 (oitenta e sete) milhões de usuários da rede 
social digital Facebook para analisar e influenciar o comportamento de 
eleitores nos Estados Unidos da América (EUA). No Brasil, em 2014, a 
empresa de telecomunicação Velox foi acusada de, ilegalmente, vender 
dados pessoais de seus clientes a terceiros, culminando em multa de R$3,5 
milhões. No caso do Facebook ou da Velox, o cidadão não tem o controle, ou 
gerência, sobre seus próprios dados pessoais. Os dados podem ser utilizados 
para fins que seu titular não tenha noção, como entrada para algoritmos de 
tomada de decisão que incidem sobre o seu próprio futuro, venda de dados, 
análises comportamentais, e outros. Observando a proporção da influência e 
valor dos dados pessoais na sociedade, consequentemente as suas 
implicações éticas [MOOR, 2005], foi criada a Lei nº 13.709, de 14 de agosto 
de 2018, a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais (CARVALHO, 2019, 
p.1,2).  

 

Observando a proporção da influência e valor dos dados pessoais na 

sociedade, consequentemente as suas implicações éticas [MOOR, 2005], foi criada a 

Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais 

(LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS EM TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO: REVISÃO SISTEMÁTICA, 2019, p. 2).  

A estrutura dos termos que compõem a lei geral de proteção de dados 

pessoais (TOTVS, 2019).  

 

• Dados pessoais: é qualquer informação que possa identificar uma pessoa, 
ou seja, qualquer dado com os quais seja possível encontrá-la e entrar em 
contato com ela. Nome; RG; CPF; número de telefone, e-mail ou endereço 
são exemplos de dados pessoais;  
• Dados sensíveis: dizem respeito aos valores e convicções de cada um, 
como orientação sexual; etnia; opinião política; convicção religiosa, crenças 
filosóficas e informações de saúde. Todas essas informações podem originar 
discriminação e preconceito, e por isso são consideradas sensíveis;  
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• Tratamento de dados: os dados podem ser usados de várias maneiras. É 
possível apenas armazená-los, mas podem ser compartilhados, 
classificados, acessados, reproduzidos, avaliados, processados e 
transformados em novos dados a partir dos antigos. Qualquer operação que 
envolva esses dados, portanto, é considerada um tratamento;  
• Titular dos dados: o titular dos dados é a pessoa física dona dos dados 
coletados;  
• Consentimento aos dados: o consentimento é a autorização que o usuário 
concede a terceiros em utilizarem os dados fornecidos. Essa informação 
precisa estar clara ao usuário, assim como a finalidade para qual seus dados 
estão sendo solicitados;  
• Anonimização e pseudoanonimização: quando um dado tem sua 
associação dificultada por algum processo técnico ele é chamado de dado 
pseudoanonimizado, pois ainda entra nas implicações da LGPD. Um dado 
anonimizado, no entanto, não pode ser identificado ou rastreado de forma 
alguma, e por isso não é considerado um dado pessoal, não se encaixando 
nas regras da LGPD;  
• Controlador e processador: o controlador é a pessoa ou empresa que se 
responsabiliza e decide o que será feito com as informações coletadas de um 
consumidor, enquanto o processador é quem faz o tratamento dos dados.  

 

A LGPD dá ao usuário o poder de acessar seus dados a qualquer momento, 

analisar como estão sendo tratados. Também pode visualizar com quem o e onde 

estão compartilhando suas informações, contudo dá o poder ao usuário de corrigir, 

atualizar, transferir seus dados, e até mesmo revogar seu consentimento sobre.  

As punições podem variar para quem infringir as regras. Inicialmente será 

aplicado uma advertência com um prazo determinado para a correção da 

irregularidade. Mas posteriormente haverá multas sobre 2% do faturamento da 

empresa, ainda há a possibilidade de multas diárias caso não ocorra a correção da 

irregularidade no prazo determinado.  

Ainda caso seja confirmada a irregularidade após uma investigação, será 

exposta a infração a tornando publica, com os dados podendo ser bloqueados e 

reditos da base desta organização. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Este trabalho desenvolve-se sobre a realização de pesquisa bibliográfica, que 

teve como principal objeto analisar, comparar, documentos, processos, estruturas, 

regulamentos e normas encontrados nas fontes de consulta sobre políticas de 

segurança da informação dentro das demais esferas organizacionais, direcionado 

para o fator humano como principal gargalo para a quebra das políticas estabelecidas.  
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A revisão bibliográfica é importante para definir a linha limítrofe da pesquisa 
que se deseja desenvolver, considerando uma perspectiva científica [...]. É 
preciso definir os tópicos chave, autores, palavras, periódicos e fontes de 
dados preliminares (AMARAL, CONFORTO, SILVA, 2011, p. 1, apud, DANE, 
1990).  

 

Iniciou-se uma análise sobre os principais fatores que afetam os 

descumprimentos das políticas de segurança, e ainda deste ponto, buscar o 

estabelecimento de regras e boas práticas em conjunto as políticas de segurança da 

informação que proporcione as organizações a proteção de sua imagem, dados e 

informações.  

Foram analisados e comparados alguns modelos de políticas de segurança da 

informação, onde foi selecionado o modelo imposto pelo Senac em São Paulo em 

2013. A PSI (políticas de segurança da informação) selecionada, é baseada nas 

propostas e normas ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005. Estas regras são reconhecidas 

mundialmente para a prática de segurança da informação além de estar de acordo 

com as leis vigentes em nosso país.  

 

A Política de Segurança da Informação, também referida como PSI, é o 
documento que orienta e estabelece as diretrizes corporativas do Senac São 
Paulo para a proteção dos ativos de informação e a prevenção de 
responsabilidade legal para todos os usuários. Deve, portanto, ser cumprida 
e aplicada em todas as áreas da instituição (SENAC SÃO PAULO, 2013).  

 

O documento encontra-se disponível no site do Senac São Paulo, na seção 

SisNormas:  

http://www.sp.senac.br/normasadministrativas/psi_normas_administrativas.pdf  

 

Para tanto, buscou-se conceitos relacionados as políticas e segurança de 

informação, onde possibilitou elaborar um conjunto de regras e boas práticas, visando 

garantir a integridade e a inviolabilidade das informações.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

A segurança da informação necessita de uma visão igualmente embasada em 

conceitos sociais, além dos tecnológicos, para sua correta cobertura (MARCIANO; 

MARQUES, 2006, p. 9).  
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Como muitos aspectos da segurança das informações envolvem a tecnologia, 

é fácil para os empregados acharem que o problema está sendo tratado por firewalls 

e por outras tecnologias de segurança (FONSECA, 2009, p. 8).  

As organizações estão cada vez mais expostas as ameaças que surgem sobre 

o seu principal ativo: a informação (FONSECA, 2009, p. 1). Por mais alto e robusto 

seja o investimento sobre equipamentos de segurança e infraestrutura tecnológicas, 

claro, se demonstra um ambiente mais confiável, mas isso se torna frágil caso 

usuários não tenham noção de quão vitalício é sua cooperação para o tratamento 

adequado das informações ali contidas.  

 

Para se minimizar essa exposição as organizações precisam adotar políticas 
de segurança da informação, normas e procedimentos claros que sejam 
constantemente atualizadas e disseminadas a todos os seus colaboradores 
através de programas e treinamentos de conscientização (FONSECA, 2011, 
p.2).  

 

Ainda segundo o autor, é principalmente sobre o fator humano que ocorre 

grande parte dos vazamentos de informações, seja por descontentamento do 

colaborador com a organização, o qual pode não se sentir valorizado ou por técnicas 

de Engenharia Social.  

 

Em todos os momentos históricos da evolução humana, têm-se observado 
inúmeras Influências nas técnicas da informação. A necessidade do indivíduo 
de mudar o ambiente em que vive, imprimir suas marcas e seus 
pensamentos, tem por escopo a tentativa de melhorar suas condições de 
sobrevivência, de dominar a informação e, também, de se imortalizar com 
suas descobertas (LIRA, CÂNDIDO, ARAÚJO, BARROS, 2008, p. 3).  

 

Importante conscientizar as pessoas sobre o valor da informação que elas 

dispõem e manipulam, seja ela de uso pessoal ou institucional. Informar os usuários 

sobre como age um engenheiro social (FONSECA, 2009, p. 7).  

Eis o motivo de propor-se uma análise da segurança da informação 

organizacional pela visão da teoria das ciências sociais: a informação é gerada, 

armazenada, tratada e transmitida com o fim de ser comunicada, e a comunicação é 

inerentemente um processo grupal, seja tal processo interno ou externo às fronteiras 

da organização (MARCIANO, 2006, p. 111).  

Segundo Marciano e Marques (2006, p. 2), um resultado evidente é a prática 

adotada por muitas organizações de submeter a testes psicotécnicos os candidatos a 
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postos de trabalho ou a promoções funcionais, muitas vezes derivando para um 

psiquismo exacerbado, em detrimento de outras análises, por exemplo 

socioeconômicas, que deveriam ser acrescidas ao conjunto de avaliações utilizadas.  

São vários os casos onde são disseminadas políticas voltadas somente em 

relação ao fenômeno da informação em si, onde nos dias de hoje é muito precário. 

Pois a facilidade do indivíduo se comunicar com o ambiente exterior a organização a 

todo momento vem crescendo a cada instante. Sob a facilidade da comunicação e a 

transição da informação em sua posse é exageradamente vista o risco de vazamento 

desta informação.  

Assim torna-se patente a necessidade não apenas da revisão do conceito da 

segurança da informação, mas de sua abrangência e aplicação. As modalidades de 

políticas vigentes visam muito mais à proteção ao fenômeno da informação, ou ao seu 

repositório, que ao sujeito que o presencia (MARCIANO; MARUQES, 2006, p. 115).  

 

O objetivo central de um programa de conscientização sobre segurança é 
influenciar as pessoas para que elas mudem seu comportamento e suas 
atitudes motivando cada empregado a querer entrar no programa e fazer a 
sua parte para proteger os ativos de informações da organização. Um ótimo 
motivador nesse caso é explicar como a participação das pessoas beneficiará 
não apenas a empresa, mas também os empregados individuais. Como a 
empresa detém determinadas informações particulares sobre cada 
funcionário, quando os empregados fazem a sua parte para proteger as 
informações ou os sistemas de informações, na verdade eles estão 
protegendo também as suas próprias informações (FONSECA, 2009, p. 7-8).  

 

Hitchings (1995), conforme citado por Marciano e Marques (2006, p. 7), 

apresentava, já há mais de uma década, a necessidade de um conceito de segurança 

da informação no qual o aspecto do agente humano tivesse a devida relevância, fosse 

como agente ou paciente de eventos de segurança (ataques, mais especificamente).  

Os autores Marciano e Marques (2006, p. 8), ainda sugerem que, para que 

exista uma boa correlação entre os meios tecnologia, informação e indivíduo, as 

organizações devem estabelecer alguns fatores que devem ser seguidos e aplicado 

sobre a políticas de segurança da informação, havendo pleno entendimento e 

consciência de todos.  

 Papéis e autoridades, assegurando que cada responsabilidade seja 

claramente entendida por todos;  

 Delineamento, desenvolvendo um modelo que consista em padrões, medidas, 

práticas e procedimentos;  
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 Monitoramento, com o estabelecimento de medidas capazes de detectar e 

garantir correções às falhas de segurança, com a pronta identificação e 

atuação sobre falhas reais e suspeitas com plena aderência à política, aos 

padrões e às práticas aceitáveis;  

 Vigilância, treinamento e educação relativos à proteção, operação e prática 

das medidas voltadas à segurança. Os participantes devem estar atentos para 

a necessidade da segurança dos sistemas de informação e sobre o que cada 

um deve fazer com vistas ao incremento desta segurança;  

 Responsabilidade – todos os participantes são corresponsáveis pela 

segurança dos sistemas de informação;  

 Ética – cada participante deve respeitar os legítimos interesses dos demais;  

 Democracia – a segurança dos sistemas de informações deve ser compatível 

com os valores essenciais das sociedades democráticas;  

 Avaliação de risco – devem ser conduzidas avaliações de risco, 

periodicamente, a fim de mensurar eventuais vulnerabilidades;  

 Delineamento e implementação da segurança – os participantes devem 

incorporar a segurança como um elemento essencial dos sistemas de 

informações;  

 Reavaliação – os participantes devem rever e reavaliar a segurança da 

informação, fazendo as modificações apropriadas a políticas, práticas, 

medidas e procedimentos.  

 

Observa-se que o cumprimento de tais princípios é uma atividade 
discricionária, ou seja, cabe aos gestores decidir se aderem ou não às 
recomendações apresentadas. Pragmaticamente, cada vez mais empresas 
buscam a aderência a padrões internacionais ou nacionais, mesmo que 
advindos de fóruns externos, de segurança (MARCIANO; MARQUES, 2006, 
p. 8).  

 

Cada empresa deve optar por um modelo robusto de políticas de segurança, 

como o mencionado a cima imposto pelo Senac, visando o fator humano como 

principal gargalo de perda de informações. Onde, independentemente do modelo 

adotado, a organização ainda assim deve remodelar para que seja adaptado 

perfeitamente em sua organização de forma que seja semeado este modelo por todos.  

O treinamento sobre as políticas deve ser bem direto em relação a deixar claro 

para todos os integrantes que o motivo do mesmo não é impor regras. Evitando a 
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menção das funções dos colaboradores para que não pensem em que o motivo do 

treinamento é colocar pressão em cima de seus trabalhos. O objetivo deve transformar 

a conscientização e o treinamento em segurança das informações em uma 

experiência interessante e interativa (FONSECA, 2009, p. 9). Isso para que eles se 

sintam consciente e ao mesmo tempo não olhem para o programa como uma forma 

de pressão em cima de suas funções.  

O direito de ser informado e de ter acesso às informações desejadas deverá 

ser dado de forma precisa e correta (LIRA; CÂNDIDO; ARAÚJO; BARROS, 2008, p. 

3-4).  

 

Diante disso percebe-se que a implementação de uma política de segurança 
da informação pode gerar resistência por parte dos funcionários, 
especialmente, quando as regras e procedimentos nelas descritos afetam 
diretamente as atividades diárias de todo um grupo de pessoas. Assim, para 
que sua interpretação seja eficiente, é de fundamental importância que cada 
mudança seja avaliada e colocada em prática juntamente com uma ação de 
conscientização e comunicação maciça. O processo de conscientização varia 
de acordo com a cultura corporativa de cada organização e que a 
implementação de diversas mudanças de forma abrupta gera barreiras e 
antipatia das pessoas (ELLWANGER, 2009, p. 24).  

 

Essa adaptação é necessária, pois cada empresa trata e transmite a 

informação de uma maneira, e ainda, tem níveis de usuários diferentes umas das 

outras. Além disso, cada empresa vai ter uma aceitação destas práticas de uma 

maneira, devendo ser remodelado para que seja completamente adotado e seguido 

por todos.  

Conforme a NBR/ISO IEC 17799:2005 citada por Ellwanger (2009, p. 23),  

 

A confidencialidade garante que somente as pessoas explicitamente 
autorizadas podem ter acesso à informação. Já a integridade garante que a 
informação deve ser encontrada em sua forma original desde o momento em 
que foi armazenada, mantendo desta forma a proteção dos dados ou 
informações contra modificações intencionais ou acidentais não autorizadas. 
Por sua vez a disponibilidade é garantida quando a informação está 
acessível, por pessoas autorizadas, sempre que necessário.  

 

Estas práticas têm que ser absorvidas pelos funcionários como parte do 

trabalho de cada um, onde um monitore o outro, havendo punições e benefícios para 

o comprimento e o não cumprimento destas regras estabelecidas.  

A empresa pode considerar que o programa está atingindo o seu objetivo final 

se todos os que realizarem o treinamento estiverem convencidos e motivados por uma 
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noção básica: a noção de que a segurança das informações faz parte do seu trabalho 

(FONSECA, 2009, p. 8).  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como é 

tratada a informação e o seu principal portador, o homem. Esse processo fez com que 

decorresse em fontes bibliográficas, métodos e práticas que devem ser adotadas ao 

estabelecer uma política de segurança da informação concreta.  

Neste sentido foram limitados alguns pontos em relação ao principal problema 

da busca, o fator humano. Um dos principais objetivos era analisar seu 

comportamento onde faz com que seu descontentamento em sociedade venha a 

influenciar seu comportamento dentro da empresa causando danos, como a quebra 

das políticas de segurança, mas isso não de forma direta dentro da empresa. Vazando 

informações onde ele crê que não influenciara a organização. Mas infelizmente não 

se pode aprofundar nesta direção pois iria se distanciar do foco do tema e também do 

curso, onde se quiséssemos aderir a este sentido, teríamos que ir em busca da 

filosofia, sociologia, para entender eventos sociais que elevem o indivíduo a estas 

ações.  

Mesmo assim, foi possível com base em várias revisões tirar fatores com que 

evitem e diminuam esse suposto descontentamento do indivíduo. Estabelecer um 

programa de conscientização e treinamentos, para que os usuários tomem noção da 

sua importância para as políticas da empresa, e ainda que tomem consciência do 

quão vitalício para empresa é sua cooperação para a integridade das informações ali 

circuladas.  

As ultimas 3 pesquisas nacionais de Segurança da Informação realizadas pela 

empresa Módulo Security Solutions, (8ª, 9ª e 10ª), é notório o avanço da preocupação 

das empresas com o vazamento da informação (HORTA, 2014, p. 34).  

 

A 8ª pesquisa, divulgada em setembro de 2002, destaca que 48% dos 
entrevistados considerada o vazamento de informações como uma das 
principais ameaças e 20% (primeiro lugar) considerando-a como o fator mais 
crítico. Já a 9ª pesquisa divulgada em outubro de 2003 o vazamento de 
informação é apontado por 47% dos entrevistados e novamente como fator 
mais crítico. Na 10ª pesquisa divulgada em novembro de 2007 a métrica foi 
alterada, mas a ameaça com o vazamento de informações é apontado 
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novamente como o fator mais crítico e ainda destaca que o fator chave para 
isso, a falta de conscientização dos executivos e usuários. Para a maioria dos 
entrevistados, 55%, considera a falta de conscientização dos executivos e 
usuários o principal obstáculo para a implementação de segurança da 
informação na empresa, seguido pela falta de orçamento (28%). E o maior 
motivador para a tomada de decisões visando a segurança é o nível de 
consciência dos executivos e usuários (31%).  

 

Importante conscientizar as pessoas sobre o valor da informação que elas 

dispõem e manipulam, seja ela de uso pessoal ou institucional. Informar os usuários 

sobre como age um engenheiro social (FONSECA, 2009, p. 7).  

É importante que a empresa também tome consciência não somente para os 

estabelecimentos de políticas, mas o estabelecimento de benefícios e punições para 

que os funcionários se motivem a participar e cooperar com essa pratica. O 

estabelecimento destes benefícios faz que os funcionários se motivem a cumprir com 

as políticas da empresa e também se comprometam a influenciar os colegas a 

fazerem o mesmo. Assim irá ocorrer com as punições, onde não deverão existir 

exceções diante do descumprimento, pois acarretara vários fatores sobre os demais 

funcionários e poderá pôr em risco todo o programa de conscientização das políticas. 

Estes termos permitem responsabilizar juridicamente as pessoas que de alguma 

forma causarem um dano financeiro à empresa por vazamento de informação 

(LAUREANO; MORAES, 2005, p. 5).  

De acordo com Coelho, Rasma e Morales (apud MITNIK, 2001), uma empresa 

pode gastar fortunas com aquisição de tecnologias e serviços, mas a sua 

infraestrutura de rede pode ainda ser vulnerável a antigos métodos de manipulação. 

Isso é possível porque a engenharia social explora o elo mais fraco do sistema de 

segurança de informação, o ser humano (EIRAS, 2004 apud COELHO; RASMA; 

MORALES, 2013, p. 8). De acordo com as afirmações do autor, só se pode prevenir 

os ataques de engenharia social se manter, como já citado a cima, treinamentos 

constantes de seus colaboradores sobre os riscos, que aparentemente se não houver 

conscientização pode se tratar de uma conversa qualquer do dia a dia. Além disso, 

deve-se garantir que todos entendam o motivo de cada política, para que as pessoas 

não tentem se desviar da regra por questões de conveniência (FONSECA, 2009, p. 

7).  

 

Assim, para se proteger dos oportunismos da engenharia social, a sociedade 
da informação deve criar uma cultura que incentive um comportamento 
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humano consciente no domínio das informações, a fim de evitar riscos de 
perdas, pessoais ou corporativas humano (COELHO; RASMA; MORALES, 
2013, p. 9).  

 

A ênfase deste trabalho se destaca sobre o mal que pode ser causada a uma 

organização e até mesmo aos empregados, sem mesmo o causador ter o mínimo da 

intenção e consciência que suas ações irão causar. Mas se todos adotarem hábitos 

adquiridos através de treinamentos e motivações sobre as práticas especificas, pode 

não exterminar os riscos, mas com toda a certeza irá melhorar os processos 

organizacionais e evitar que ataques, invasões e roubos de informação causadas 

periodicamente. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM CHATBOT PARA APOIO AO ESTUDANTE 

UTILIZANDO O IBM WATSON 

Éder Diogo Martins9 
Roberto de Lima Brozoski10 

 

RESUMO 

O crescente acesso a tecnologias da população mundial e a enorme quantidade de 
buscas de informações faz necessário que empresas e instituições disponibilizem uma 
forma de atender ao público de maneira rápida e eficaz, reduzindo materiais e custos. 
Chatbots (também conhecidos como assistentes virtuais) são ferramentas que foram 
desenvolvidas para atender essas necessidades. Utilizando Inteligência Artificial e 
linguagem natural através de comandos definidos pelo desenvolvedor o chatbot 
simulará uma conversa com um usuário humano, respondendo automaticamente as 
perguntas solicitadas. Durante o fluxo de conversa o chatbot deve retornar respostas 
compatíveis com o contexto do diálogo, atendendo suas dúvida e necessidades. Este 
artigo tem como objetivo o desenvolvimento de um chatbot para auxiliar o usuário a 
questões do âmbito acadêmico, como: cursos de graduação, bolsas de estudo, 
vestibular entre outros. Para o desenvolvimento do Chatbot foi utilizado o IBM Watson 
Assistant, que é uma API desenvolvida em Linguagem Natural para desenvolvimento 
de bots. Os testes obtidos com o chatbot mostram que mesmo em estado de inicial 
de implementação os resultados obtidos foram satisfatórios, retornando para o usuário 
a informação correspondente à seu tópico de pesquisa. 

 

Palavras-Chave: Chatbot. Inteligência Artificial. Linguagem Natural. 
 

ABSTRACT 

The increasing access to technologies of the world's population and the huge amount 
of information searches make it necessary for companies and institutions to provide a 
way to serve the public quickly and effectively, reducing materials and costs. Chatbots 
(also known as virtual assistants) are tools that have been developed to support these 
needs. Using Artificial Intelligence and natural language through commands setted by 
the developer the chatbot will simulate a conversation with a human user, automatically 
answering user’s questions. During the chat flow Chatbot should return answers that 
are compatible with the context of the user dialogue, answering their questions and 
needs. This purpose of this article is to develop a chatbot to help the user with 
academic doubts such as: graduation, scholarships, college entrance exams, among 
of others. The Chatbot was developed using IBM Watson Assistant, which is an API 
developed in Natural Language for bot development. The tests obtained with chatbot 
show that even in the initial state of implementation the results obtained were 
satisfactory, returning to the user the corresponding information to their research topic. 
 

Keywords: Chatbot. Artificial Intelligence. Natural Language. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O aumento do acesso à tecnologia no Brasil e no mundo moldou um ambiente 

virtual cada vez mais ávido por informações e praticidade. O usuário procura uma 

resposta imediata e eficaz, e o ambiente virtual em que este usuário se situa busca 

atende-lo da forma maisrápida e prática possível. Esta situação impulsou o  

desenvolvimento de uma nova ferramenta tecnológica: o Chatbot. 

Chatbots são programas de computadores desenvolvidos para facilitar a 

conversa com os usuários. Através da Inteligência Artificial (A.I). De acordo com 

GARTNER’S (2017, apud Lucchesi et al. 2018, p. 01) 

 

[...] muitos projetos de ‘bots’, cada vez mais robustos, estão sendo projetados 
e desenvolvidos a desempenhar um conjunto de funções humanas, como as 
de comunicação, raciocínio, aprendizagem, reconhecimento de padrões e 
comportamentos e a inferência em situações do cotidiano, tornando-se um 
facilitador de conteúdos de interação. 

 

Devido a sua capacidade de usar o processamento de linguagem natural para 

mapear informações faladas ou escritas com uma intenção, os chatbots estão 

entrando rapidamente no local de trabalho (GARTNER’S, 2019). 

Suponha-se que o site de uma instituição receba semanalmente 5 mil acessos 

de clientes ou supostos clientes com variados tipos de dúvidas. Atender a essa 

demanda exigiria uma enorme infraestrutura, sucedendo enormes gastos com 

funcionários e equipamentos. A implantação de um Chatbot nesse ambiente resultaria 

em agilidade, praticidade no serviço de atendimento e enorme corte de gastos.  

A implantação da Inteligência Artificial já é uma realidade de acordo com 

(GARTNER’S, 2019) 

 

Houve um aumento de mais de 160% no interesse do cliente em implementar 
chatbots e tecnologias associadas em 2018 em relação aos anos anteriores, 
diz Van Baker, vice-presidente de analistas da Gartner. Este aumento foi 
impulsionado pelo atendimento ao cliente, gerenciamento de conhecimento e 
suporte ao usuário. 

 

Estima-se que até 2022 70% dos trabalhadores administrativos irão interagir 

com os Chatbots. 
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Esse artigo tem como objetivo desenvolver uma ferramenta de Chatbot com 

suporte as mais frequentes dúvidas dos alunos referente a bolsas de ensino e outras 

questões ligadas ao Apoio ao Estudante. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CHATBOTS 

 

Em 1950 foi publicado por Alan Turing um teste que hoje é conhecido como o 

Teste de Turing, que consiste em uma conversa com duas pessoas e uma máquina. 

As duas pessoas não estão presentes no mesmo local, e não saberão se estão 

conversando com o outro humano ou com a máquina. Esse teste desenvolvido a mais 

de seis décadas onde a tecnologia computacional estava em estágios iniciais, hoje 

influencia uma crescente e vasta ferramenta tecnológica, os chabots. 

Baseados no conceito do Teste de Turing, os Chatbots são ferramentas criadas 

por linhas de códigos de programação que tem como objetivo o diálogo entre a 

máquina e o usuário humano. Para Mowbray (2012, p. 1), os bots são “pessoas que 

atuam de acordo com um programa de software em vez de serem controladas 

diretamente por um usuário humano”. 

 
Figura 1 – Arquitetura de uma conversa entre interface usuário 

 
Fonte: Janarthanam (2017). 
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2.2 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

 

Inteligência Artificial (Artificial Intelligence - A.I., em inglês) é o conceito de 

mecanismos e dispositivos tecnológicos de simular a inteligência humana na análise 

de dados e tomada de decisões. Através da análise dos mais variados tipos de dados, 

um sistema inteligente cria padrões, relaciona dados e retorna uma resposta ao 

usuário. 

Assim como nosso cérebro tem um processo continuo de ganho de 

conhecimento através das mais variadas situações em que passamos durante os anos 

de nossas vidas, desde o momento em que um bebê reconhece a voz de sua mãe, 

quando a criança aprende a ler, quando aprendemos a experiência da dor física ou 

emocional. Até o ultimo dia de nossas vidas nosso cérebro está em constante 

aprendizado, aprendemos a detectar padrões durante a vida, analisamos 

probabilidades mesmo que inconscientemente, a Inteligência Artificial tem como 

objetivo a autoaprendizagem, simulando através do processamento de dados e 

percepções de padrões a capacidade de pensar e tomar decisões. 

 

Figura 2 - Definições de Inteligência Artificial  

 
Fonte: Rosa (2011) 
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2.3 MACHINE LEARNING 

 

“Machine Learning pode ser amplamente definido como métodos 

computacionais usando experiênciaspara melhorar o desempenho ou fazer previsões 

precisas” (MOHRI; ROSTAMIZADEH; TALWALKAR, 2018). 

Machine Learning (Aprendizado de Máquina em português) é uma área ciência 

da computação, e é um tipo de inteligência artificial (I.A) que permite que os 

computadores e demais dispositivos tecnológicos inteligentes tomem decisões 

através de algoritmos que reconhecem padrões e se tornem capaz de tomar decisões, 

retornando respostas automatizadas para o usuário.  Quanto maior for a quantidade 

de dados inseridos na máquina maior será sua capacidade de aprendizado.  

 

2.4 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS  

 

Redes Neurais Artificias consistem em um sistema computacional inspirado no 

cérebro humano e como os neurônios separadamente processam informações 

individualmente, reconhecem características, comunicam-se entre si, e então definem 

um valor x. Para qualquer atividade que nosso cérebro executa vários estão 

processando informações separadamente e através de circuitos estão trocando estas 

informações. Uma atividade simples como observar a paisagem e a textura de um 

quadro na parede envolve uma rede gigantesca de informações entre nossos 

neurônios. 
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Figura 3 - Transmissão de sinais entre neurônios através de neurotransmissores. 

 
Fonte: Keffn Arantes (2019) 

 

Redes Neurais Artificiais trazem o mesmo modelo de processamento e troca 

de informações para um sistema tecnológico. Diversas informações são processadas 

em várias camadas de algoritmos, que são algoritmos inseridos no sistema, essas 

informações serão relacionadas com outras informações processadas em camadas 

ocultas, assim surgindo probabilidades, padrões e relacionamento entre os dados. 
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Figura 4 - Ilustração das Camadas em uma Rede NEURAL 

 
Fonte: Sas Insights (2018) 

 

O resultado entre todas as correlações obtidas trará ao usuário uma melhor 

tomada de decisão, como detecção de possíveis fraudes em cartões de crédito, 

diagnósticos médicos, entre outros. 

 

2.5 COMPUTAÇÃO COGNITIVA 

 

Segundo Varga (2016) O surgimento da tecnologia cognitiva vem da expansão 

da Internet na década de 2000, onde uma enorme quantidade de dados não 

estruturados como arquivos de imagem áudio e vídeos foram gerados, surgindo uma 

nova dificuldade relacionada à interpretação de dados não estruturados, pois os 

sistemas de processamento até então não estavam aptos para extrair informações e 

padrões com esses tipos de dados. Foi necessário o desenvolvimento de uma 

tecnologia apta para resolver a complexidade desses arquivos não estruturados, que 

não seguiam um padrão de dados convencional na época. 

 

Surge para abordar esse novo desafio e por trás dela uma gama de 
tecnologias de IA, como processamento de linguagem natural, geração de 
hipóteses baseada em evidências, aprendizado de máquina e dezenas de 
outros algoritmos e tecnologias que analisam as evidências em diferentes 
dimensões como tema, popularidade, confiabilidade da fonte de informação, 
entre outras, em especial no tratamento de grande volume de dados (VARGA; 
ROTA, 2017). 
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2.6 PROCESSAMENTOS DE LINGUAGEM NATURAL  

 

Processamento de Linguagem Natural (PLN) é uma área da Inteligência 

Artificial que tem como objetivo a compreensão da linguagem humana, como nos 

expressamos, a maneira como nos comunicamos com outros humanos.  

Segundo Rodrigues (2017). “Entender” um texto significa reconhecer o 

contexto, fazer análise sintática, semântica, léxica e morfológica, criar resumos, extrair 

informação, interpretar os sentidos, analisar sentimentos e até aprender conceitos 

com os textos processados". 

 

2.7 DADOS NÃO ESTRUTURADOS 

 

Diferente de dados estruturados onde cada item ou arquivo possui um valor 

real e um padrão fixo, como por exemplo: “nome”, “cpf”, ”telefone” entre outros, os 

dados não estruturados são informações contidas em arquivos não categorizados, 

como arquivos de texto, áudio, vídeo, redes sócias entre outros. 

Estima-se que 85% de todos os dados existentes atualmente sejam arquivos 

não estruturados, arquivos estes nos mais variados formatos como: e-mails, notas 

fiscais, memorandos, arquivos de mídia, avaliações clinicas, postagens em redes 

sociais, etc. (DE BOE, 2014). 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Para o desenvolvimento desse artigo foram realizadas pesquisa bibliográficas 

sobre: Inteligência Artificial (A.I), Linguagem Natural, Redes Neurais Artificiais, 

Computação Cognitiva, Dados Não Estruturados, Machine Learning, e 

desenvolvimento de Chatbots. 

Também foi feito o estudo sobre o desenvolvimento de redes cognitivas 

utilizando o a Plataforma IBM Watson e a API Watson Assistant. 

Para o desenvolvimento do bot foram analisadas as possíveis quais são as 

possíveis dúvidas de usuários que pretendem ou já frequentam o ambiente 

acadêmico. Para isso foram estudados questionários, dúvidas frequentes em fóruns 
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de discussões online, e perguntas mais frequentes (FAQs) em sites de diversas 

universidades.  

 

3.1 IBM WATSON 

 

Desenvolvido em uma plataforma de Inteligência Artificial o IBM Watson é 

basicamente um conjunto de APIS, onde cada API permite ao usuário criar o seu 

próprio sistemacognitivo. Foi apresentado em 2011 e sua usabilidade na época era 

limitada apenas a leitura e interpretação de textos, retornando uma resposta referente 

ao assunto. Hoje sua usabilidade expende-se as mais variadas atividades, desde um 

sistema de respostas automatizadas até o diagnóstico de doenças em pacientes 

crónicos. 

A plataforma Watson é capaz de reconhecer arquivos de vídeo, 

reconhecimento de voz, processamento de imagens, processamento de grandes 

volumes de texto, entre outros. Através do processamento desses arquivos consegue 

criar relações e padrões, retornando ao usuário um resultado final que o auxiliara na 

tomada de decisão. 

 

Figura 5 - Interface do IBM Watson 

 
 Fonte: IBM (2018) 
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3.2 WATSON ASSISTANT 

 

O Watson Assistant é uma API desenvolvida pela IBM para o desenvolvimento 

de bots. Disponibiliza de uma interface simples e intuitiva. 

Desenvolvido por uma tecnologia de Inteligência Artificial o Watson Assistant é 

a ferramenta mais utilizada no desenvolvimento de Chatbots atualmente. Sua 

performance permite ao usuário o desenvolvimento de diversos tipos de serviços de 

conversas automatizadas, dessa forma reduzindo tempo e custos ao desenvolvedor 

do Chatbot. Dispõe de uma licença grátis de 100 dias para usuários cadastrados.  

 

Figura 6 - Tela inicial do Chatbot desenvolvido no Watson Assistant 

 
 Fonte: O Autor (2019) 

 

3.2.1 Intents 

 

Intents são as intenções que o usuário deseja em uma conversa com um 

Chatbot. Ao definirmos quais são as Intents no chatbot estamos orientando o Watson 

Assistant sobre qual assunto o usuário está buscando informações. 

Ao definir as Intents de determinado assunto para o Chatbot estamos inserindo 

informações para que o Watson Assistant correlacione essas entradas e entenda a 

intenção do usuário. 
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Figura 7 - Intent “#vestibular” criada no chatbot 

 
Fonte: O Autor (2019) 

 

Conforme a figura 7 a Intent “#vestibular” possui 9 exemplos em que o usuário 

pode conversar com o Watson Assistant com a intenção de buscar informações sobre 

o vestibular. Nesse caso o Watson Assistant compreende que a INTENÇÃO da 

conversa se refere à palavra vestibular. 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 
Tecnologia da Informação: imersão, prática e pesquisa (ISBN: 978-65-88712-46-7) 

Figura 8 – Intents criadas no chatbot 

Fonte: O Autor (2019) 

 

Como demonstra a figura 8 foram utilizadas 14 Intents no desenvolvimento do 

Chatbot. As Intenties:"#Artigo171", "#BolsaFAP", "#BOLSAPIBIC", "#BOLSAPIBITI", 

"#BolsaPROESDE" e "#bolsas" estão relacionadas as ofertas de bolsas de estudo ". 

A Intent "#vestibular" é relacionada as informações referentes ao vestibular. 

As Intents "#CursoDistancia" e "#CursosPresenciais" estão relacionadas aos 

Cursos de Ensino Superior. 

As Intents "#informação" e "respostas" correspondem as dúvidas iniciais do 

usuário. 
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As Intents "#saudacao" e "obrigado" são relacionadas as mensagens de 

saudações de acesso e saída do usuário no Chatbot. 

 

3.2.2 Entities 

 

Entities ou Entidades são variáveis que terão um ou mais valores atribuídos 

pelo desenvolvedor do Chatbot para retornar a informação para o usuário. 

 

Figura 9 – Entity “@vestibular” criada no Chatbot  

 
Fonte: O Autor (2019) 

 

Na figura 9 temos o exemplo da Entidade “@vestibular” onde os atributos da 

Entidade serão: “data de inscrição do vestibular”; “endereço do site para a prova do 

vestibular”; “horário do vestibular”; “site vestibular virtual” e “valor da inscrição do 

vestibular”. “Esses valores serão atribuídos pelo desenvolvedor do Chatbot na caixa 

‘Diálogo” do Watson Assistent. 
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Figura 10 - Entities utilizadas no desenvolvimento do Chatbot. 

 
Fonte: O Autor (2019) 

 

A figura 10 nos mostra as Entities utilizadas no desenvolvimento do Chatboot.  

A Entity “@CursosDistancia” relaciona os atributos dos Cursos a Distância. 

A Entity “@CursosPresenciais” relaciona os atributos dos Cursos Presencias. 

A Entity “@enderecoUniversidade” relaciona o endereço. 

A Entity “@inscricaobolsa” relaciona os atributos necessários para a inscrição 

dos pretendentes às relativas bolsas oferecidas. 

A Entity “@vestibular” relaciona os atributos para a inscrição do vestibular. 

 

3.2.3 Dialog 

 

No menu Diolog ou Diálogo é fundamental para o desenvolvimento do Chatbot. 

É nesse menu que será realizado a interação do desenvolvedor do Chatbot com o 

usuário. O desenvolvedor deverá setar valores de retorno para as intenções de 

conversas do usuário, no caso, as Intents que o Watson Assistant reconhecerá.  
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Figura 11 – Nodes utilizados para o desenvolvimento do Chatbot. 

 
Fonte: O Autor (2019) 

 

Em cada Node (nó em português) o desenvolvedor tem a capacidade de 

realizar diversas condições de conversa conforme as intenções do usuário. O Watson 

Assistant permite que o desenvolvedor crie várias condições dentro de uma Intend, 

conforme forem as intenções do usuário. 
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Figura 12 – Desenvolvimento de Diálogo no Watson Assistent  

 
Fonte: O Autor (2019) 

 

Na figura 12 observamos o Node “#informação” que está recebendo as 

intenções “#informação” e retornando uma mensagem ao usuário. Como esse Node 

não tem um nó filho as respostas do usuário entraram em outra condição do nó pai. A 

direita da imagem vê que o chatbot está sendo executado, retornando informações 

sobre o nó “#Bolsas”. Caso o usuário aborde uma das opções que o chatbot ofereceu 

na resposta novas opções de diálogo referente ao mesmo assunto surgirão. No canto 

superior direito da imagem temos uma informação que o Watson está aprendendo, 

isso significa que o Watson Assistant está relacionando novas Intenções ou Entidades 

definidas pelo desenvolvedor.  

A imagem 13 mostra o nó pai “#bolsas” com 6 nós filhos.  Caso o usuário 

solicitar por informações detalhadas sobre o assunto setado pelo desenvolvedor no 

nó pai ”#bolsas” os nós filhos serão acionados, trazendo novas informações ao 

usuário. A opção de inclusão de nós filhos pelo desenvolvedor é ilimitada, abordando 
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assim novas informações sobre os assuntos. Quanto maior for a quantidade de nós 

filho maior será a abrangência de diálogo do bot. 

 

Figura 13 – Exemplo do Node “Bolsas” com 6 nós filhos. 

 
Fonte: O Autor (2019) 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste tópico serão apresentados os resultados obtidos com o desenvolvimento 

do Chatbot. 
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4.1 FERRAMENTA CHATBOT 

 

O desenvolvimento do Chatbot deve-se a necessidade de atender e esclarecer 

dúvidas a um público geral sendo estes estudantes ou não. A ferramenta desenvolvida 

pode ser implementada e aplicada em um ambiente virtual de grande acesso. O 

Chatbot desenvolvido nesse trabalho propõe a orientar os usuários dúvidas referentes 

a bolsas de estudo, cursos de graduação ministrados e informações sobre o 

vestibular. 

 

4.2 TESTES DE EXECUÇÃO DO CHATBOT 

 

Os testes de execução do chatbot obtiveram resultados satisfatórios. Os 

resultados retornados para o usuário foram os esperados. As respostas definidas nas 

Intends e setadas nos diálogos responderam de acordo com o contexto das 

perguntas.  

 

Gráfico 1 – Resultados dos Testes da Intent Bolsa  

 
Fonte: Dados de Pesquisa (2019) 

 

No gráfico 1 observamos que na Intent “bolsa” todos os exemplos inseridos 

pelo usuário obtiveram 100% de retorno. Ao inserir qualquer um dos 5 exemplos do 

gráfico na conversa o bot retornará uma informação sobre bolsas de estudo. 
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Gráfico 2 – Resultados dos Testes da Intent Informação 

    
Fonte: Dados de Pesquisa (2019) 

 

Os resultados apresentados no gráfico 2 mostram todos os exemplos de 

intenções do usuário referente ao quesito “informação” obtiveram resultados de 100% 

de retorno.  

 

Gráfico 3 – Resultados dos Testes da Intent Vestibular 

 
Fonte: Dados de Pesquisa (2019) 

 

No gráfico 3 observamos que a Intent vestibular também obteve positivo de 

100%. 

Em todos os testes realizados o bot reconheceu a intenção do usuário e 

retornou uma mensagem de acordo com a dúvida que o humano possuía. 
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5 CONCLUSÃO  

 

Podemos concluir que o desenvolvimento do chatbot obteve resultados 

positivos. Mesmo em uma versão inicial de implementação os resultados retornados 

foram os esperados.  

As informações de pesquisas retornadas ao usuário correspondem à intenção 

do usuário. Algumas implementações podem ser implantadas no aplicativo como a 

integração com a ferramenta Watson Discovery, expandindo assim sua capacidade 

de encontrar respostas quando as intents (intenções) setadas pelos desenvolvedores 

não atendem a amplitude das possíveis perguntas dos usuários. Através do uso de 

linguagem natural o Watson Discovery é capaz de extrair informações de sites 

externos na internet, extraindo insights de dados estruturados e não estruturados por 

meio de Inteligência Artificial. Junto com outras adaptações esta possível integração 

abrangeria o bot para uma complexa ferramenta de pesquisas, que ao constar 

assimilardes entre os dados encontraria padrões e retornaria uma nova informação. 

Como por exemplo, ao analisar vários sintomas em um paciente, a ferramenta 

retornaria um possível diagnóstico. Devido à limitação de tempo do autor não foi 

possível fazer a integração das duas APIs. 

Durante o desenvolvimento do Chatbot o Watson Assistant mostrou-se uma 

ferramenta leve eficaz quanto ao desenvolvimento de bots, sendo assim apropriado 

seu uso para vários dispositivos tecnológicos, como smartphones, tablets e 

computadores. A IBM Cloud junto com o Watson Assistant possui uma plataforma 

intuitiva e fácil utilização, porém é necessário dedicação e estudo do desenvolvedor. 

Todo o processo de desenvolvimento teórico e prático do artigo trouxe grande 

aprendizado para o autor.  
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ESTUDO DE CASO DE MACHINE LEARNING: PREDIÇÃO DE DEMANDA. 

 

Igor Cristiano Suffes11 
Ricardo Tiago de Sá12 

 

RESUMO 

O desenvolvimento desse trabalho acadêmico teve como objetivo fazer predições de 
demanda e picos de venda, onde foi utilizado o conceito de Aprendizado de Máquina 
que é composto por funções matemáticas que conseguem descobrir padrões e 
vínculos em grandes quantidades de dados, os quais são complexos para um ser 
humano analisar e perceber. Para a realização da pesquisa e dos treinamentos dos 
algoritmos foi utilizado a base de um supermercado, que foi processada usando a 
ferramenta disponibilizada pela Microsoft, Azure Machine Learning junto com a 
linguagem R. Em busca de bons resultados foram aplicados 4 modelos de algoritmo 
de Aprendizado de Máquina, onde dois deles sofreram com problemas nos números 
excessivos de registros de compras realizadas no sábado. Os outros dois modelos 
conseguiram resultados com menos interferência, sendo o algoritmo de Neural 
Network Regression e Boosted Decision Tree Regression. Ambos tiveram alta taxa de 
erros porém o Boosted Decision Tree Regression atingiu um bom resultado no 
coeficiente de determinação, mostrando que através das transformações e 
processamento conseguiu identificar padrões ou vínculos entre os dados. 

 
Palavras-Chave: Aprendizado de Máquina. Regressão. Demanda. Venda. 

 

ABSTRACT 

The development of this academic work aimed to make predictions of demand and 
sales peaks, where we used the concept of Machine Learning which is composed of 
mathematical functions that can discover patterns and links in large amounts of data, 
which are complex for a human being analyze and perceive. For the research and 
training of the algorithms was used the basis of a supermarket, which was processed 
using the tool provided by Microsoft, Azure Machine Learning together with the 
language R. In search of good results were applied 4 Learning algorithm models 
Machines, where two of them suffered problems with excessive numbers of Saturday's 
purchase records. The other two models achieved results with less interference, being 
the Neural Network Regression and Boosted Decision Tree Regression algorithm. 
Both had a high error rate but the Boosted Decision Tree Regression achieved a good 
result in the coefficient of determination, showing that through the transformations and 
processing it was able to identify patterns or links between the data. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Conforme Ciriaco (2018) apresenta, o gasto com tecnologia da informação vem 

crescendo na média 32% anualmente, isso se deve aos investimentos e uso das 

novas tecnologias. 

Esse aumento no investimento e consequente quantidade de dados fez com 

que surgisse necessidades/oportunidades como aprendizado de máquina (do inglês 

Machine Learning) e mineração de dados (ALBUQUERQUE, 2017; CIRIACO, 2018). 

Basicamente o Machine Learning processa e analisa os dados de uma base 

com o objetivo de buscar informações e padrões que existam entre os registros 

gravados, possibilitando a realização de predições (ALECRIM, 2018; NOGARE 2016). 

O objetivo desse estudo é prever vendas através da análise da base de dados 

de um supermercado, o qual será aplicado a quantidade de venda de cada produto 

para as predições. 

Segundo Nogare, fazer previsões corretas de picos de venda requer muito 

cuidado, pois uma predição realizada com pouca confiabilidade e seguida pela 

organização pode gerar consequências imensuráveis, desde a perda de clientes até 

levando a empresa a falência. 

Com o setor de varejo sofrendo revolução constante a tecnologia se tornou uma 

grande aliada assumindo um dos pilares de todas as organizações modernas, onde a 

informação se tornou um bem valioso para todos no cenário empresarial (MIES, 2018).  

Aprendizagem de Máquina consiste em uma forma de inteligência artificial 

composta por algoritmos com funções matemáticas que aprendem com os padrões 

encontrados nos dados utilizados para o treinamento (NOGARE, 2016; GOMES, 

2019).  

Padrões esses que vão sendo atualizados em tempo integral, onde acontece a 

coleta dos novos dados inseridos na base com o propósito de deixar o algoritmo 

sempre o mais atualizado em relação ao surgimento de novos padrões, assim, 

aumentando a confiabilidade do modelo desenvolvido (NOGARE, 2016; MIES, 2018). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO SETOR SUPERMERCADISTA 

 

A TI dentro das empresas busca otimizar os processos fazendo com que assim 

venham a obter uma melhora na eficiência e eficácia, além de todas as 

automatizações que podem ser desenvolvidas (CARVALHO; GALEGALE 2006). 

Com o crescimento das instituições e o aumento das exigências fiscais, 

tributarias junto com a grande competitividade que existe nesse ambiente, surgiu a 

necessidade de fazer investimentos para sistematizar todos os procedimentos, dessa 

maneira a consolidação da TI foi ficando mais em evidencia, assim, fazendo com que 

trouxesse junto um grande aumento no valor agregado (MORAES ET AL, 2015). 

 

2.2 DADOS 

 

Os dados são registros que possuem um ou mais significados, podendo ser 

palavras, algarismos ou números. O dado quando visto de forma individual não tem 

como transmitir ou representar um conhecimento, mas ao pegar um grande número 

de registros e fazer o tratamento, transformação, processamento ou organização, os 

mesmos passam a serem vistos de maneira diferente provendo algum entendimento, 

portando os dados são a matéria prima da informação (REZENDE, 2015; 

DELAVECHIA, 2018). 

 

2.3 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

 

Inteligência artificial (do inglês Artificial Intelligence) tem como objetivo imitar a 

capacidade humana de pensar de maneira racional, analisar situações, resolver 

problemas e tomar decisões de qual caminho seguir perante empecilhos encontrados 

de forma totalmente independente (COSSETTI; SILVA 2018). 

Ensinar computadores a realizarem processamentos onde a máquina começa 

a aprender com os erros cometidos não é fácil, o qual é comparada a uma criança que 

com o passar do tempo vai evoluindo e adquirindo novas capacidades (COSSETTI; 

SILVA 2018). 
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A aplicação da IA no mercado está crescendo significativamente estando 

presente em lugares como carros, caminhões, empresas, computadores, celulares e 

até mesmo em redes sociais onde geralmente passam despercebidas (COSSETTI; 

VIEIRA, 2018). 

 

2.4 MACHINE LEARNING 

 

Os algoritmos de Machine Learning são baseados em funções matemáticas, 

logicas e métodos estatísticos, fazendo assim com que consiga achar padrões que 

são complexos para um ser humano analisar e perceber, além de toda a velocidade 

que os computadores oferecem processando milhares de dados em alguns poucos 

minutos (NOGARE, 2016; ALECRIM 2018). 

Ao descobrir os padrões necessários a máquina constrói algoritmos com 

lógicas e regras para que com a entrada de novos dados a predição seja feita da 

melhor forma possível para o cenário treinado, visando o maior número de acertos 

(NOGARE, 2016; VIEIRA). 

O aprendizado de máquinas consiste basicamente em tentativas e erros, que 

com a experiência adquirida nos testes são formadas novas regras ou seções para 

que com isso seja estruturado o conhecimento existente e leve a um melhor 

aprendizado, sendo interessante os casos onde acontece a retroalimentação dos 

erros para o aprendizado ser mais efetivo e cometer cada vez menos erros ao fazer 

as predições (VANDERLINDE et al., 2018; SAS). 

Alguns tipos de algoritmos de ML: 

 Multiclass Neural Network; 

 Neural Network Regression; 

 Boosted Decision Tree Regression. 
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Figura 1 – Áreas Machine Learning   

 
Fonte: Instituto SENAI, (2018) 

 

2.4.1 Neural Network Regression 

 

O algoritmo de rede neural é amplamente conhecido que busca imitar o modo 

de funcionamento de um cérebro humano para aprender e se aperfeiçoar. Esse 

modelo vai se ajustando conforme vai sendo treinado, melhorando sua precisão na 

predição (MICROSOFT, 2019; GUPTA, 2017). 

Por se tratar de um modelo de aprendizado supervisionado, que será explicado 

abaixo, requer um dataset que tenha uma das colunas para ser o rotulo da predição, 

sendo que o rotulo tem que ser do tipo numérico pois o objetivo da regressão sempre 

é prever possíveis valores numéricos (MICROSOFT, 2019; GUPTA, 2017). 

Geralmente as redes neurais possuem camadas ocultas em seus processos 

assim adquirindo um aprendizado profundo conseguindo se moldar a diversos tipos 

de situações complexas. Por causa da sua alta complexidade de aprendizagem esse 

modelo também é muito utilizado para reconhecimento de imagens (GUPTA, 2017). 

Basicamente a regressão de rede neural é conjunto de diversas camadas 

ocultas que são conectadas e se comunicam entre si, onde possui camadas para a 

entrada de dados, processamento e para a saída (MICROSOFT, 2019; GUPTA, 

2017). 
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Figura 2 – Neural Network Regression 

 
Fonte: Gupta, (2017) 

 

2.4.2 Boosted Decision Tree Regression 

 

Esse algoritmo de regressão é formado por um conjunto de módulos que busca 

ser o mais otimizado possível. Ao realizar o treinamento desse modelo muitos tipos 

de árvores são criadas e interligadas, onde cada árvore depende diretamente da 

outra, sendo que em cada erro de uma das árvores as outras se ajustam minimizando 

os possíveis erros na predição (MICROSOFT, 2019). 

Dependendo do número de arvores criadas esse modelo consegue ter uma 

ótima precisão por mais que tenha uma grande variedade de dados sendo 

processados. Apesar de aparentar ser um modelo simples ele consegue se portar 

muito bem diante de problemas complexos (MICROSOFT, 2019; STATSOFT). 

A regressão de árvore de decisão aprimorada se trata de um modelo de 

aprendizado supervisionado necessitando de uma coluna para ser o rotulo da 

predição o qual deve ser do tipo numérico (MICROSOFT 2019). 
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Figura 3 – Boosted Decision Tree Regression 

  
Fonte: STATSOFT 

 

2.4.3 Aprendizagem supervisionada 

 

A aprendizagem supervisionada consiste em um conjunto de treinamento que 

possuí rótulo, fazendo com que assim as entradas e saídas sejam conhecidas por 

quem está fazendo os devidos testes. Esse dataset é processado pelo algoritmo de 

aprendizagem que vai fazer a análise dos dados que possuí amostras de todas os 

possíveis resultados, sendo utilizado geralmente em algoritmos de classificação e 

regressão (GOMES, 2019). 

 

2.4.4 Algoritmos de aprendizagem 

 

Dentro do Machine Learning existem diferentes modelos de algoritmos com 

foco em previsão, sendo eles: 

 Algoritmos de classificação: Os algoritmos de classificação são 

programados para fazer a identificação de qual determinada classe as 

informações processadas fazem parte. Como dito anteriormente, esses 

modelos se encaixam na aprendizagem supervisionada e tem como base os 

dados rotulados para usar na hora de fazer a predição depois do 

processamento (NOGARE, 2016). 
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 Algoritmos de regressão: Algoritmos de regressão são utilizados quando se 

tem como objetivo prever alguns determinados valores que são contínuos, o 

qual são conhecidos como “infinitos”. Esse modelo faz uso de diversas 

variáveis sendo independentes, que não precisam de outras variáveis para se 

predizer o seu próprio valor ou dependentes que necessitam dos valores das 

demais variáveis para que haja uma predição. Esse modelo visa como objetivo 

prever valores como lucro ou demanda baseando-se em condições que 

aconteceram anteriormente como épocas do ano ou condições climáticas 

(NOGARE, 2016). 

 

2.5 FERRAMENTAS 

 

2.5.1 Azure Machine Learning 

 

O Azure Machine Learning é um serviço em nuvem gratuito disponibilizado pela 

empresa Microsoft que oferece a possibilidade de criar, testar e implantar diferentes 

projetos utilizando ML. O foco dessa aplicação está voltado para as análises 

preditivas, podendo ser problemas de classificação, regressão ou clustering 

(MICROSOFT, 2019). 

Um grande diferencial do Azure se dá por ser web, o qual ocorre todo o 

processamento na nuvem, onde tem servidores capazes de processar uma grande 

massa de dados sem qualquer dificuldade. Além de não ter a necessita de ser 

instalado ou configurado (MICROSOFT 2019). 

 

2.5.2 R Script 

 

A linguem R ou R Script são comandos utilizados com a finalidade de fazer 

análises estatísticas, gerar modelagens lineares e não lineares, além de fazer 

manipulação e transformações dos conjuntos de dados (DIONISIO, 2015). 

Essa linguagem de programação tem como um dos seus pontos fortes a 

habilidade de facilitar todo o trabalho de manipulação e filtragem dos dados, além da 

exibição gráfica dos mesmos (DIONISIO, 2015). 
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2.1 AZURE MACHINE LEARNING NO ESTUDO DE CASO 

 

Para que se inicie o processamento dos dados em busca de bons resultados 

se faz necessários definir alguns passos a serem seguidos pela ferramenta. Passos 

esses que serão descritos nesta seção com intuito de descrever todos os processos 

que ocorreram, desde a importação dos dados até os resultados e predições feitas 

pela inteligência artificial. 

Na Figura 4 exibida abaixo podemos ver os módulos utilizados nesse estudo 

de caso para se obter os resultados. 

 

Figura 4 - Processo Machine Learning Azure   

 
Fonte: Dados da pesquisa, (2019) 

 

1 – Dataset (Conjunto de dados): O primeiro modulo tem a função de 

referenciar o conjunto de dados importado na ferramenta (MICROSOFT 2019). 

2 – Execute R Script (Executar script R): O Execute R Script que tem como 

função interpretar os códigos em linguagem R programados dentro do mesmo. 

Na figura 5 se encontra o script em linguem R utilizado no desenvolvimento 

desse estudo, onde está sendo filtrado os dados em que o departamento 
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correspondente a “LIMPEZA” e que possua um valor diferente de 0(zero) na 

quantidade da venda (MICROSOFT 2019). 

 

Figura 5 - Script em linguagem R  

 
Fonte: Dados da pesquisa, (2019) 

 

3 – Select Columns in Dataset (Selecionar colunas no conjunto de dados): 

A função desse modulo é limitar e barrar algumas colunas de passarem para os 

próximos passos, evitando com que seja processado dados irrelevantes para a 

predição. As colunas selecionadas para seguirem para o processo são as seguintes: 

código, quantidade de venda, dia, mês, ano e dia da semana (MICROSOFT 2019). 

4 – Edit Metadata (Editar metadados): Essa opção tem como função fazer o 

tratamento dos registros das colunas desejadas de um conjunto de dados 

(MICROSOFT 2019). 

5 – Split Data (Dividir dados): Como o nome já diz esse modulo tem a função 

de dividir os dados de um dataset. Essa função existe com o propósito de separar os 

dados formando um conjunto para ser utilizado como treinamento para os modelos de 

Machine Learning, e outro para servir de teste e validação do modelo (MICROSOFT 

2019). 

6 - Train Model (Modulo de treinamento): O Train Model serve para fazer o 

treinamento de um modelo de Machine Learning escolhido (MICROSOFT 2019). 

7 - Neural Network Regression e Boosted Decision Tree Regression: 

Algoritmos utilizados nos treinamentos de aprendizado de máquina. 

8 – Score Model (Modelo de Pontuação):  O modelo de pontuação exibirá os 

resultados obtidos com os dados de testes após ocorrer o treinamento do algoritmo 

(MICROSOFT 2019).  
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9 – Evaluate Model (Avaliar modelo): Com o auxílio desse modulo é possível 

medir a precisão de um modelo treinado com maior exatidão (MICROSOFT 2019). 

As métricas que são exibidas para os modelos de regressão buscam sempre 

estimar a quantidade de erro que foi produzida pelo modelo treinado, sendo: 

Mean Absoluter Error (Erro médio absoluto): Quanto menor o resultado 

melhor, pois mede a proximidade entre o valor real do conjunto de teste com o valor 

previsto (MICROSOFT 2019). 

Root Mean Squared Error (O erro quadrático médio da raiz): Esse resultado 

é a média da diferença absoluta entre o resultado real da base de teste com o valor 

previsto. Esse tipo de erro penaliza muito mais as predições mal feitas do que o erro 

médio absoluto (MICROSOFT 2019). 

Relative Absolute Error (Erro absoluto relativo): O resultado é a diferença 

absoluta relativa entre os valores previstos e os reais do conjunto de dados reais. 

Para obter esse resultado devesse pegar a diferença média e fazer a divisão 

pela média aritmética (MICROSOFT 2019). 

Relative Squared Error (Erro quadrático relativo): Sendo o cálculo entre o 

erro quadrático dos valores entregues pelo algoritmo, dividido pelo erro quadrático dos 

valores reais de teste (MICROSOFT 2019). 

Coefficient of determination (Coeficiente de determinação): Conhecido 

também como R 2, essa métrica mostra o poder de previsão do modelo treinado sendo 

um valor de 0 a 1, onde 1 significa 100% de acerto e 0 um modelo que que não possui 

nenhuma confiabilidade. Nessa métrica é muito normal que os resultados sejam 

baixos e valores altos sejam duvidosos (MICROSOFT 2019). 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo de caso foi realizado utilizando dados da base de um supermercado 

da região o qual é mostrado na figura 6. A amostragem cedida pela empresa foi de 

10(dez) anos indo de 2009 à 2019, sendo todos os registros das vendas desse 

período. 
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Figura 6 – Base de dados 

 
Fonte: Dados da pesquisa, (2019) 

 

Os dados escolhidos para a realização dos experimentos foram os seguintes: 

código, departamento e categoria do produto vendido, data da venda sendo separada 

em 4 colunas diferentes, ano, mês, dia, dia da semana e a quantidade vendida em 

cada compra. Para realizar os tratamentos dos dados, filtros e processamento foi 

utilizado a ferramenta Azure Machine Learning e R Script. 

Primeiramente foi utilizado modelos de classificação para se obter os 

resultados desejados, porém foi encontrado um grande número de vendas no sábado 

o que acabou sendo um empecilho no momento de obter os resultados, gerando 

predições erradas e quase sempre com o mesmo resultado apontado para o sábado. 

A figura 7 abaixo corresponde a um teste realizado com o algoritmo Multiclass Neural 

Network, onde as predições apontaram mais de 68% das vendas para o número 6 que 

corresponde ao sábado. 
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Figura 7 - Predição com Multiclass Neural Network  

 
Fonte: Dados da pesquisa, (2019) 

 
Na figura 8 podemos visualizar os resultados utilizando Multiclass Logistic 

Regression, onde ocorre a mesma situação tendo o sábado (número 6) com o maior 

número de predições. 

 

Figura 8 - Multiclass Logistic Regression 

 
Fonte: Dados da pesquisa, (2019). 
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Partindo para a regressão o mesmo problema de vendas massivas no sábado 

foi encontrado gerando modelos com métricas que apontavam para baixa 

confiabilidade. Em busca de melhorar o modelo foi utilizado uma filtragem por 

departamento nos dados, o qual foi escolhido o departamento de “LIMPEZA” por ter o 

menor número de registros apontando para o sábado, o que fez ter uma melhora nas 

predições. No gráfico 1 podemos visualizar a melhora nos resultados obtidos 

utilizando o modelo Neural Network Regression com a filtragem aplicada na coluna 

departamento, onde o número de erros diminuiu e o coeficiente de determinação 

aumentou. 

 

Gráfico 1 – Resultados Neural Network Regression utilizando modelos de regressão: Neural Network 
Regression: 

 
Fonte: Dados da pesquisa, (2019). 

 

No gráfico 2 mostrado abaixo, podemos verificar a melhora utilizando o modelo 

Boosted Decision Tree Regression, onde os resultados ao utilizar os dados filtrados 

fizeram com que os erros diminuíssem, o qual se destaca a grande melhora no erro 

médio absoluto que diminui mais do que a metade junto com o coeficiente de 

determinação que aumentou em 93%. 
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Gráfico 2 - Resultados Boosted Decision Tree Regression 

 
Fonte: Dados da pesquisa, (2019) 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nessa seção será apresentado os resultados desse trabalho acadêmico, 

buscando explicar de maneira simples todas as respostas entregues pelos algoritmos 

de Machine Learning, com o intuito de que haja entendimento por parte de todos os 

leitores e não somente das pessoas da área de tecnologia de informação ou exímios 

conhecedores de estatística. 

A seguir será apresentado os principais resultados dos trabalhos desenvolvidos 

utilizando dois tipos de algoritmos de regressão. 

 

4.1 COMPARANDO MODELOS 

 

Por causa do grande número de vendas no sábado que se tornou um 

empecilho, os algoritmos de classificação não conseguiram bons resultados e nem 

foram precisos o suficiente, então foram desconsiderados ao fazer as comparações. 

Em compensação utilizando algoritmos de regressão os resultados obtidos foram 

melhores, o que possibilitou uma comparação entre os modelos usados. 

Observando o gráfico 3 onde está sendo exibido os resultados obtidos pelo 

algoritmo Neural Network Regression e Boosted Decision Tree Regression pode-se 

observar facilmente que o modelo de árvore de decisão se saiu melhor que o seu 

concorrente. 
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Gráfico 3 – Comparação entre algoritmos 

 
Fonte: Dados da pesquisa, (2019) 

 

Os resultados apresentados mostram a superioridade do Boosted Decision 

Tree Regression, onde: 

 O erro médio absoluto foi menor que 50% em comparação ao valor do outro 

modelo, obtendo um resultado de 1,19; 

 O erro quadrático médio da raiz obteve um valor de 4,71. Lembrando que 

esse tipo de erro penaliza muito mais que o erro médio absoluto; 

 Erro absoluto relativo e Erro quadrático relativo conseguiram resultados 

menores do que 40% em comparação com o valor do modelo de rede neural; 

 O coeficiente de determinação obtido pelo algoritmo de árvore de decisão 

conseguiu atingir 0,64 enquanto rede neural atingiu 0,18. 

 

Analisando as informações acima é possível afirmar que mesmo tendo 

resultados altos de erros, o modelo Boosted Decision Tree Regression conseguiu 

achar padrões ou vínculos entre os dados da base utilizada, o que fez obter um 

coeficiente de determinação de 0,64 ou 64%. Resultados esses que possivelmente 

poderiam ser melhorados removendo as vendas que foram feitas no sábado. 
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5 CONCLUSÃO  

 

O principal objetivo da pesquisa desenvolvida foi de realizar predições ao 

identificar padrões entre os dados através de algoritmos de Aprendizado de máquina. 

Assim com o auxílio de ferramentas fazer predições da demanda ou picos de vendas 

dos produtos de um supermercado. 

Os resultados obtidos através desse trabalho acadêmico mostraram que a 

performance dos algoritmos para essa base em específico não foi boa, tendo uma alta 

taxa de erros. Porém o modelo Boosted Decision Tree Regression mesmo tendo 

muitos erros conseguiu se destacar obtendo um alto coeficiente de determinação 

chegando nos 0,64, mostrando que foram identificados vínculos entre os registros do 

dataset durante o processamento. 

Ao fazer os primeiros testes foi identificado uma grande quantidade de registros 

de compras realizadas no sábado, o que se tornou um grande problema e a maior 

dificuldade ao fazer a análise preditiva. Outra dificuldade encontrada foi a de descobrir 

quais transformações eram necessárias para serem aplicadas nos dados, para que 

fosse extraído os melhores resultados. 

Em futuros estudos pode ser utilizado outras ferramentas de Machine Learning 

para conseguir extrair outros tipos de resultados fazendo uso do mesmo conjunto de 

dados, porém buscando uma forma de solucionar e contornar o problema da 

quantidade massiva de registros vinculados ao sábado. 
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REGRESSÃO LINEAR: UM ESTUDO DA TÉCNICA DE MACHINE LEARNING 

APLICADA A EVASÃO ACADÊMICA. 

 

João Guilherme Berti Sczip13 
Emerson Schafhauser14 

 

RESUMO 

Com o constante abandono que as instituições de ensino sofrem por parte dos 
acadêmicos, questiona-se qual a melhor maneira de antever esses números, a fim de 
ofertar aos gestores um poder de decisão eficiente contra isso. A inteligência artificial, 
mais precisamente, a aprendizagem de máquina, dispõe de diversas técnicas para 
realizar previsões. Com o auxílio de um modelo de aprendizagem de máquina 
baseado em regressão linear, a presente pesquisa busca obter a previsão do número 
de evasão a partir dos dados coletados de uma instituição de ensino superior. Após a 
obtenção dos dados, foi construído um modelo de regressão linear, utilizando o 
coeficiente de determinação (R²) como medida de qualidade do modelo. Foram 
levados em consideração os dados históricos relativos às turmas da universidade. 
Após a aplicação do modelo sobre os dados coletados, pode-se constatar um R² de 
apenas 39%, também foi constatado que não houve relação entre os valores previstos 
pela regressão e os valores reais, fortes indícios de que o modelo não se ajustou aos 
dados, com isso, as previsões não foram acuradas. Através da aplicação do modelo 
de regressão, foi possível observar que para os dados coletados, um modelo linear 
não se adequa ao problema apontado, visto que o mesmo busca apenas por relações 
lineares entre as variáveis. De forma a obter um resultado mais apropriado, seria 
necessário a aplicação de um modelo de aprendizagem de máquina mais robusto 
capaz de encontrar diferentes relacionamentos entre os dados, conseguindo então, 
realizar previsões com maior precisão. 

 

Palavras-Chave: Evasão acadêmica. Inteligência artificial. Aprendizagem de 
máquina. Machine learning. Regressão Linear. 

 

ABSTRACT 

With the constant abandonment that educational institutions suffer from academics, 
the question is how best to predict these numbers in order to offer managers an 
efficient decision-making power against this. Artificial intelligence, more precisely 
machine learning, has several techniques for making predictions. With the aid of a 
machine learning model based on linear regression, this research seeks to obtain the 
prediction of dropout number from data collected from a higher education institution. 
After obtaining the data, a linear regression model was constructed using the 
coefficient of determination (R²) as a measure of model quality. Historical data on 
university classes were taken into account. After applying the model to the collected 
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data, it can be observed an R² of only 39%, it was also found that there was no 
relationship between the values predicted by the regression and the real values, strong 
indications that the model did not fit the data, with that, the predictions were not 
accurate. By applying the regression model, it was possible to observe that for the 
collected data, a linear model does not fit the presented problem, since it only searches 
for linear relations between the variables. In order to obtain a more appropriate result, 
it would be necessary to apply a more robust machine learning model capable of 
finding different relationships between the data, thus being able to make predictions 
accurately. 
 

Keywords: Academic Dropout. Artificial Intelligence. Machine Learning. LInear 
Regression. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Conforme pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), ao longo dos últimos anos, a evasão acadêmica 

vem se tornando um problema para as Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil, 

dados divulgados pelo instituto mostram que “em 2010, 11,4% dos alunos 

abandonaram o curso para o qual foram admitidos. Em 2014, esse número chegou a 

49%”, essa porcentagem alta acarreta em prejuízos para as IES, visto que, para cada 

período letivo há um planejamento e cada aluno custa um valor à instituição, levando 

isso em consideração, a longo prazo, até mesmo o país poderá sofrer as 

consequências caso o problema venha a se agravar, conforme Silva e Marques (2017, 

p. 1999) destacam “como se sabe, a educação superior constitui uma dimensão da 

sociedade maior; o que acontece na sociedade, afeta a educação, e o que acontece 

na educação afeta a sociedade”. 

De acordo com Gomes et al. (2010, p. 7) a evasão acadêmica pode ocorrer por 

diversos fatores, como dificuldade financeira, descontentamento com o método 

didático imposto pela instituição e motivos pessoais. Em meio aos motivos pessoais, 

o problema de evasão relacionado a jornada de trabalho do estudante acaba sendo 

um dos principais fatores que implicam no abandono, porém, esse é um fator 

predominante nas universidades privadas, visto que, segundo Silva e Marques (2017, 

p. 201) “nas particulares predominam os problemas de ordem financeira como motivo 

de evasão; nas públicas, este motivo é um pouco expressivo, sobressaindo-se neste 

caso motivos relacionados ao curso escolhido”. Pode-se enfim, traçar alguns fatores 

predominantes no que diz respeito a evasão acadêmica, tais como a inadimplência e 
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a insatisfação dos acadêmicos, visto que, a partir de problemas como esses, 

problemas como a reprovação podem surgir, levando a um provável abandono do 

curso. 

Partindo do pressuposto desse problema, questiona-se qual seria a melhor 

forma de prever índices de evasão de determinada IES a fim de auxiliar seus gestores 

a tomarem decisões que possam de fato diminuir esses números. Com o avanço da 

Inteligência Artificial (IA), problemas das mais variadas fontes acabam sendo 

resolvidos de maneira muito mais eficaz do que soluções de software comuns, visto 

que existem diversas implementações para essa área de estudo, como a criação de 

modelos capazes de prever valores a partir de dados históricos. Com o auxílio da IA, 

a partir da construção de modelos baseados em métodos estatísticos, tem-se uma 

possível solução, a utilização da aprendizagem de máquina para a construção de um 

modelo de regressão linear que irá prever o número de evasão acadêmica, através 

de dados coletados de uma IES. 

O presente artigo se constituirá dos seguintes tópicos, após a introdução, o 

referencial teórico irá se aprofundar mais no tema da evasão acadêmica, assim como 

também trará um aprofundamento na área de pesquisa deste artigo. Mais adiante, em 

materiais e métodos, serão apresentados todos os passos para a construção do 

modelo linear, desde a obtenção dos dados até o treinamento do modelo. Em 

resultados e discussões, todos os resultados obtidos no tópico anterior serão 

apresentados e, por fim, a conclusão contará com o que pode-se tirar do estudo 

realizado. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 EVASÃO ACADÊMICA 

 

Quando se trata de evasão acadêmica, é necessário ter em mente quais são 

os principais fatores que levam a isso, visto que apenas assim, pode-se contornar o 

problema, para Cunha (apud AMORIM et al., 2008, p. 667) “A evasão universitária 

vem se impondo, ao longo do tempo, como uma realidade cada vez mais extensiva 

no âmbito do ensino de graduação”. Várias pesquisas já foram realizadas em nosso 

país e, parecem chegar às mesmas conclusões. Silva e Marques (2017, p. 201) 
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sugerem que a dificuldade entre conciliar o horário de trabalho com o horário do curso 

surge como um dos principais fatores externos de abandono e, entre os fatores 

internos, os autores destacam que: 

 

Entre os fatores internos relacionados à forma como a instituição está 
estruturada e como funciona são apontados: a dificuldade de integração 
acadêmica e adaptação do estudante ao curso, descompromisso dos 
docentes com o curso, bem como deficiências didático-pedagógicas dos 
mesmos (SILVA; MARQUES, 2017, p. 201). 

 

O fato de precisar conciliar o trabalho com os estudos e também as dúvidas em 

relação ao curso escolhido acabam ficando evidentes quando Hipólito et al. (2007, p. 

643) afirmam que “[...] questões de ordem acadêmica, as expectativas do aluno em 

relação à sua formação e a própria integração do estudante com a instituição 

constituem, na maioria das vezes, os principais fatores que acabam por desestimular 

o estudante [...]”. Sendo assim, ao ficar em dúvida entre o trabalho e a faculdade, o 

acadêmico, em maior parte, acaba ficando com a primeira opção, visto que não são 

todos que possuem condições para arcar com as despesas e que tem certeza 

absoluta do curso escolhido, “de modo geral, as instituições, públicas e privadas, dão 

como principal razão da evasão a falta de recursos financeiros para o estudante 

prosseguir nos estudos” (HIPÓLITO et al., 2007, 643). 

 

2.2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 

 

Pode-se definir a tecnologia da informação como sendo toda a infraestrutura, 

tanto de hardware como de software, que dá suporte e agrega valor ao negócio em 

que está inserida. De acordo com Luftman et al. e Weil (apud Laurindo et al., 2001, p. 

161) a tecnologia da informação consiste em “[...] o uso de hardware e software, 

telecomunicações, automação, recursos multimídia, utilizados pelas organizações 

para fornecer dados, informações e conhecimento”, portanto entende-se como o uso 

da tecnologia e todas as suas áreas de estudo como forma de auxílio tanto na gestão 

como em tomadas de decisões. 

 

A TI evoluiu de uma orientação tradicional de suporte administrativo para um 
papel estratégico dentro da organização. A visão da TI como arma estratégica 
competitiva tem sido discutida e enfatizada, pois não só sustenta as 
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operações de negócio existentes, mas também permite que se viabilizem 
novas estratégias empresariais (LAURINO et al., 2001, p. 161). 

 

Rossetti e Morales (2007, p. 124 - 125) ao falar da TI afirmam que “é usada 

como ferramenta de comunicação e gestão empresarial, de modo que organizações 

e pessoas se mantenham operantes e competitivas nos mercados em que atuam”. 

 

2.2.1 Inteligência Artificial 

 

A Inteligência Artificial (IA) possui uma definição bastante ampla, pois são 

várias as suas áreas de estudo, Gomes (2010, p. 234) afirma que “a inteligência 

artificial é uma das ciências mais recentes, teve início após a Segunda Guerra Mundial 

e, atualmente, abrange uma enorme variedade de subcampos [...]”. Machado ([21-?]) 

define que “a inteligência artificial surgiu na década de 50 com o objetivo de 

desenvolver sistemas para realizar tarefas que, no momento são melhor realizadas 

por seres humanos que por máquinas [...]”. E Kurzweil (apud Gomes, 2010, p. 235) 

afirma que a IA pode ser definida como “a arte de criar máquinas que executam 

funções que exigem inteligência quando executadas por pessoas”. Ao meio de tantas 

definições, conclui-se que a IA nasceu com o objetivo de desempenhar tarefas que 

exigem intervenção humana para serem executadas e, a partir disso, novos conceitos 

são introduzidos, como o aprendizado de máquina. 

 

2.2.1.1 Machine Learning 

 

Machine Learning (ML) ou Aprendizagem de Máquina, é definida como uma 

área de estudo da IA que busca fazer com que sistemas aprendam de forma similar 

aos humanos, conforme definição de Amorim et al (2008, p. 666) “A aprendizagem de 

máquina é um sub-campo da inteligência artificial dedicado ao desenvolvimento de 

algoritmos e técnicas que permitam ao computador aprender [...]”. 

 

Em outras palavras, pode-se afirmar que essas técnicas são programas de 
computador que permitem que máquinas tomem decisões baseadas em 
informações e experiências acumuladas e armazenadas em base de dados 
a partir de soluções de problemas anteriores (CHAVES, 2012, p. 9) 
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Com o auxílio da mineração de dados e modelos estatísticos, ML possui 

diversas aplicações distintas que vão desde o processamento de linguagem natural 

(NLP) à visão computacional, Chaves (2012, p. 10) afirma que “[...] o objetivo dos 

algoritmos de ML é aprender como discriminar e classificar exemplos pertencentes a 

diferentes grupos por meio da identificação de aspectos e características comuns 

dentre os exemplos presentes na base de dados”. Embora seja um conceito antigo, a 

sua crescente utilização só é possível graças a evolução do poder de processamento 

dos computadores atuais, aliado ao grande volume de dados que são gerados 

diariamente. Essa técnica possui dois segmentos principais, a aprendizagem 

supervisionada e não supervisionada, cada uma com suas características e 

aplicações específicas, conforme ilustrado na Figura 1. O objetivo desse projeto é 

utilizar a aprendizagem supervisionada através de um modelo de regressão linear. 

 

Figura 1 – Hierarquia de aprendizado 

 
Fonte: Barth (p. 6) 

 

2.2.1.1.1 Aprendizagem não supervisionada 

 

Em contrapartida a aprendizagem supervisionada, onde os exemplos 

fornecidos já estão rotulados (será explicado com mais detalhes no próximo tópico), a 

não supervisionada opera de forma distinta, pois, conforme explica Machado ([21-?], 

p. 43), “O modo de aprendizagem não-supervisionado supõe que o conjunto de 

exemplos não está rotulado, com isto o sistema tenta classificar estes conjuntos 

agrupando os semelhantes em determinadas classes”, sendo assim, o próprio 
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algoritmo tenta encontrar qual o rótulo certo para aquele exemplo. Pode-se destacar 

dentro da aprendizagem não supervisionada as técnicas de agrupamento e 

associação. 

 

2.2.1.1.2 Aprendizagem supervisionada 

 

A aprendizagem supervisionada se dá quando o conjunto de dados fornecido 

possui suas classes estabelecidas, o objetivo principal desse tipo de aprendizagem é, 

prever com base nos dados em que o modelo foi treinado, classes para os novos 

valores de entrada, Machado ([21-?], p. 42) afirma que “o aprendizado supervisionado 

ocorre quando os conjuntos de exemplos são fornecidos ao sistema com suas 

respectivas classes, com isto objetiva-se classificar os novos conjuntos ainda não 

rotulados”. A aprendizagem supervisionada é dividida em dois métodos, que são a 

regressão e a classificação, o primeiro, como sendo a motivação deste artigo, será 

abordado no próximo tópico. A Figura 2 ilustra bem a diferença entre os dois tipos de 

aprendizagem. 

 

Figura 2 - Aprendizagem supervisionada x não supervisionada 

 
Fonte: Barros (2016) 

 

2.2.1.1.2.1 Regressão 

 

A regressão, assim como a classificação, faz parte dos modelos de 

aprendizagem supervisionada e, pode ser definida de forma simples como a previsão 

de determinado valor a partir de outros valores. O modelo de regressão mais simples 

que existe é o linear, conforme afirma Curral (apud Rodrigues, Medeiros e Gomes, 

2013, p. 609) “a regressão linear é uma tentativa de modelar uma equação matemática 
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linear que descreva o relacionamento entre duas variáveis”, portanto, a regressão 

linear é uma reta, traçada entre duas variáveis, que tem por objetivo descrever esse 

relacionamento. As variáveis no contexto da regressão linear são divididas em duas 

categorias, dependente e independentes, a primeira é sempre o valor que deseja-se 

prever, já a segunda, são os valores que influenciam no valor da primeira. Define-se 

a regressão linear como sendo simples quando o modelo possui apenas uma variável 

independente e múltipla quando possui duas ou mais, Tabachnick e Fidell (apud 

Abbad e Torres, 2002, p. 20) definem a regressão múltipla (RM) como sendo "um 

conjunto de técnicas estatísticas que possibilita a avaliação do relacionamento de uma 

variável dependente com diversas variáveis independentes", esse relacionamento é 

uma equação que irá representar a reta, “o resultado final de uma RM é uma equação 

da reta que representa a melhor predição de uma variável dependente a partir de 

diversas variáveis independentes” (ABBAD; TORRES, 2002, p. 20). 

A Figura 3 ilustra uma reta de regressão obtida para representar o 

relacionamento entre duas variáveis. 

 

Figura 3 - Regressão Linear 

 
Fonte: Agarwal (2018) 

 

Como pode-se observar, a reta na figura representa a melhor equação 

encontrada para descrever a relação entre os eixos x e y, essa equação, por sua vez, 

tem seus parâmetros encontrados a partir da utilização do método dos Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO) que, conforme Krueger e Lewis-Beck (apud 

FIGUEIREDO FILHO et al., 2011, p. 49) afirmam, “[...] dizer que o modelo é ajustado 

utilizando a forma funcional de mínimos quadrados ordinários significa que uma reta 
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que minimiza a soma dos quadrados dos resíduos será utilizada para resumir a 

relação linear entre Y e Xi”, basicamente, o método MQO visa encontrar os parâmetros 

da equação minimizando os erros ao quadrado, fazendo com que a reta possua o 

menor erro possível. Os parâmetros descobertos pelo método pertencem a seguinte 

equação: 

Y = 𝜶 +  𝜷𝟏𝑿𝟏 + 𝝐 

 

Onde Y é a variável dependente, α é o intercepto ou constante, é definido como 

o valor de Y quando todas as variáveis independentes são iguais a 0, β é o coeficiente 

de regressão, que representa a mudança em Y quando há um pequeno aumento em 

X, X é a variável independente e ϵ é o erro ou resíduo, a diferença entre o valor real e 

o valor previsto. Essa fórmula apresentada é utilizada em casos de regressão simples, 

quando trabalhamos com regressão múltipla, acrescentam-se n β e X, sendo n a 

quantidade de variáveis independentes: 

 

Y = 𝛼 +  𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 +. . . + 𝛽𝑛𝑋𝑛 + 𝜖 
Y representa a variável dependente, ou seja, aquilo que queremos 
explicar/entender/predizer. X1, por sua vez, representa a variável 
independente, aquilo que o pesquisador acredita que pode ajudar a 
explicar/entender/predizer a variação de Y. O intercepto (α), também 
chamado de constante, representa o valor de Y quando X1 assume valor 
zero. Dito de outra forma, na ausência de variáveis independentes, o 
intercepto (α) representa o valor da média esperada de Y. O coeficiente de 
regressão (β) representa a mudança observada em Y associada ao aumento 
de uma unidade em X1. Finalmente, o termo estocástico (ϵ) representa o erro 
em explicar/entender/predizer Y a partir de X. (FIGUEIREDO FILHO et al., 
2011, p. 49) 

 

São esses parâmetros apresentados que o método MQO descobre 

minimizando o termo de erro (𝜖), o valor do erro é fundamental para dizer se o modelo 

possui uma boa acurácia, sendo usado como uma métrica de avaliação para o 

mesmo, quanto menor o erro, maior a chance em predizer o valor de Y com um alto 

grau de acerto, conforme Figueiredo Filho et al. (2011, p. 50) alegam “é essa 

abordagem teórica que nos permite afirmar (com bastante cautela) que quanto menor 

os resíduos encontrados, melhor é o ajuste do nosso modelo à realidade a ser 

explicada”. Olhando desta forma, a regressão aparenta ser um modelo bastante 

simples de ser implementado, e de certa forma é, entretanto, há alguns pressupostos 

que devem ser levados em consideração na hora de sua construção, pois caso sejam 
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violados, certamente o modelo não será eficaz e acabará realizando previsões 

insignificantes. 

 

2.2.1.1.2.2 Pressupostos da regressão linear 

 

Antes da construção de um modelo linear, alguns pressupostos devem ser 

levados em consideração durante a análise do conjunto de dados coletado, caso não 

cumpridos, acabam implicando diretamente na qualidade de ajuste do modelo, 

fazendo com que o mesmo não consiga realizar previsões relevantes. Um dos 

primeiros pressupostos é de que a distribuição de frequência das variáveis deve seguir 

uma distribuição normal (quando possui formato de sino), pois, caso haja alguma 

assimetria na forma de como os valores estão distribuídos, o modelo pode sofrer 

alguma influência, Winter e Lôbo ([21-?]) destacam que “Supondo que a distribuição 

da variável em questão possui um viés, ou seja, uma das extremidades elevadas e 

uma cauda longa, medidas como correlação ou regressão podem ser bastante 

influenciadas pelo pico da distribuição [...]”, a Figura 4 ilustra a distribuição ideal para 

se trabalhar com modelos de regressão. 

 

Figura 4 - Distribuição normal 

 
Fonte: Couto (2018) 

 

Outro critério de extrema importância, talvez até o mais importante, é de que a 

“relação entre a variável dependente e as variáveis independentes deve ser linear” 

(FIGUEIREDO FILHO et al., 2011, p. 52). Por fim, uma das condições mais relevantes 

a ser levada em consideração é o da homocedasticidade, é entendido como quando 

a variância dos erros se mantém constante, de acordo com Figueiredo Filho et al. 
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(2011, p. 52) a “homocedasticidade, ou seja, a variância do termo de erro é constante 

para os diferentes valores da variável independente”, a Figura 5 tem por objetivo 

ilustrar a diferença de quando o pressuposto é cumprido e quando é quebrado, ou 

seja, quando há a heterocedasticidade, o gráfico “(a)” mostra como a variação dos 

erros deve ser para que esse pressuposto seja cumprido, já o restante ilustra a quebra 

desse critério.           

 

Figura 5 - Homocedasticidade x  heterocedasticidade  

 
Fonte: Santos (2013) 

 

Com isso, tem-se a fundamentação teórica para realizar a construção de um 

modelo de regressão, na próxima seção será posto em prática os conceitos 

apresentados aqui, como também serão apresentadas as tecnologias utilizadas no 

processo. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Com a teoria por trás do objetivo e funcionamento de um modelo de regressão, 

torna-se possível a construção do mesmo visando a solução do problema 

apresentado, a previsão de evasão acadêmica. Os próximos tópicos apresentarão 

todos os passos para a criação de um modelo linear utilizando a linguagem de 

programação Python com o auxílio de bibliotecas para ML. 
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3.1 PYTHON 

 

Python é uma linguagem de script, interpretada, totalmente orientada a objetos. 

Ela nos provê estrutura de dados de alto nível como listas e arrays associativos, além 

de tipagem dinâmica, classes e exceções (SANNER, p. 2-3, 1999). Por ser uma 

linguagem bastante dinâmica, são inúmeras as formas com que se pode fazer uso da 

mesma, sendo utilizada bastante na área de desenvolvimento de software e 

computação científica, essa última vem crescendo muito nos últimos anos devido às 

pesquisas em IA. Por conta de seu crescimento no ramo científico, inúmeras 

ferramentas foram desenvolvidas para auxiliar na construção de modelos de ML, entre 

elas a biblioteca scikit-learn. 

 

3.1.1 Scikit-Learn 

 

Scikit-learn (ou apenas sk-learn) é uma biblioteca que provê grande parte dos 

algoritmos mais utilizados em ML, aliada a facilidade da linguagem Python, a sua 

implementação torna-se simples e de fácil utilização (PEDREGOSA et al. 2011, p. 

2826). Essa ferramenta torna todo o processo de construção e treinamento de 

modelos o mais simples possível, visto que toda a complexidade da criação é 

abstraída para quem utiliza. Todos os modelos de ML são implementados em forma 

de classes, como por exemplo a Linear Regression que é o modelo que será utilizado 

para a construção do modelo linear.  

 

3.2 OBTENÇÃO DOS DADOS 

 

Como já é de conhecimento, a grande evolução de ML tem como um de seus 

principais motivos o enorme volume de dados presente nos dias atuais, sem eles, 

seria impossível a aplicação desta técnica. A etapa para obter esses dados é 

considerada fundamental, pois o nível dos mesmos pode ser um forte indício da 

qualidade final de seu modelo.  

A IES selecionada para a aplicação deste projeto possui uma base de dados 

que é alimentada todos os dias por meio de seu sistema acadêmico, a mesma dispõe 
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de dados de suas turmas. Para a aplicação no problema, as informações coletadas 

foram: 

 Campus:  O campus onde estão os cursos dos acadêmicos;  

 Curso: Todos os cursos onde houveram pelo menos uma evasão desde o 

início do armazenamento das informações;  

 Período letivo: Refere-se ao semestre, por exemplo 2019/2 é o segundo 

semestre do ano de 2019;  

 Matriculados: O número total de alunos matriculados naquele curso em 

determinado período letivo;  

 Idade: Média de idade dos alunos daquela turma;  

 IRA: Índice de Rendimento Acadêmico do aluno, foi coletado a média de cada 

turma;  

 Inadimplentes: O número total de alunos que estão inadimplentes em ao 

menos uma parcela;  

 Evasões: O número total de evasões da turma, o valor que espera-se prever. 

 

Por conta da confidencialidade dessas informações, não será exposta a 

consulta utilizada para obter esses dados e nem os dados em si. Ao todo foram 

coletados 11.344 dados, entretanto, por conta do sigilo e estrutura da base de dados, 

o acesso aos dados socioeconômicos dos estudantes não foi disponibilizado, o que 

seria de grande valia ao experimento, visto que, como já discutido anteriormente, 

fatores externos, inerentes ao acadêmico, são um dos principais motivos que levam a 

evasão. 

 

3.3 CONSTRUÇÃO DO MODELO 

 

Após a obtenção dos dados, pode-se enfim partir para a criação do modelo de 

regressão, porém, sempre que se trabalha com uma grande quantia de dados, deve-

se ter em mente que dificilmente esses dados não precisarão passar por algum 

processamento prévio, devido a alguns ruídos no conjunto, como por exemplo dados 

faltantes ou valores nulos.  
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3.3.1 Observação e limpeza dos dados 

 

Para realizar a limpeza correta dos dados, o conhecimento do negócio é 

extremamente importante, após a obtenção dos mesmos, é possível observar 

algumas condições que podem implicar no desempenho do modelo, a Figura 5 mostra 

as estatísticas detalhadas de cada atributo, é evidente que algumas variáveis 

possuem valores faltantes.  

 

Figura 5 - Estatísticas descritivas dos atributos 

  
Fonte: Autor (2019) 

 

Já a Figura 6 ilustra que nenhum atributo do conjunto de dados segue uma 

distribuição normal, que é um dos pressupostos para a construção de um modelo 

linear. 
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Figura 6 - Distribuição de frequência dos atributos 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

A partir dessas observações, algumas medidas podem ser tomadas. Para os 

valores faltantes, a correção é de certa forma simples, os mesmos serão preenchidos 

com a média total da variável, entretanto, há uma certa complexidade para a correção 

da distribuição dos atributos, alguma transformação deverá ser aplicada para que a 

distribuição de todo o conjunto seja normalizada, pois, dessa forma, não está 

cumprindo com uma das condições impostas pelo modelo linear. 

 

3.3.1.1 Transformação dos dados 

 

A partir da transformação dos dados, de acordo com Pino (2014, p. 25), “[...] o 

que se procura é uma mudança de escala para estabilizar a variância, procedimento 

este que costuma também diminuir a assimetria e aproximar da normal a distribuição 

da variável”. Com a aplicação de alguma transformação, uma distribuição assimétrica 

pode-se tornar simétrica (normal), várias técnicas foram testadas, porém a que obteve 

melhor resultado para o problema aqui apresentado foi a de Box-Cox. “Talvez a família 

mais geral de transformações para normalidade seja a família paramétrica de 

transformação potência, também chamada transformação de Box-Cox [...]” (PINO, 

2014, p. 25).  
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A biblioteca sk-learn implementa a transformação de Box-Cox a partir da sua 

classe PowerTransformer, presente no módulo preprocessing. A Figura 7 ilustra a 

distribuição dos dados após a transformação dos mesmos.  

Por mais que a transformação tenha melhorado significativamente a 

distribuição de frequência do conjunto de dados, pode-se observar que ainda está 

longe do ideal, isso pode ser um forte indício de que um modelo linear não irá adequar-

se ao problema.       

 

Figura 7 - Distribuições após transformação de Box-Cox 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

3.3.2 Criação do modelo 

 

Após a transformação dos dados, a próxima etapa é a construção do modelo 

em si, para isso, será utilizada a classe LinearRegression do pacote linear_model do 

sk-learn. Primeiramente é necessário separar o conjunto de dados entre treino e teste 

para evitar o overfitting (quando o modelo se adequa bem aos dados de treino e não 

consegue gerar previsões a partir de novos dados), após isso, é instanciada a classe 

responsável pela construção do modelo, o mesmo é treinado a partir dos dados de 

treino, conforme mostra a Figura 8. O processo de treinamento do modelo nada mais 

é do que o método do MQO aplicado ao conjunto de dados, diminuindo o erro ao 

quadrado (função de custo) para encontrar os melhores coeficientes da regressão. 
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Com os coeficientes estimados pela fórmula, torna-se possível realizar predições e 

avaliar o modelo.  

 

Figura 8 - Treinamento do modelo de regressão com sk-learn 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Conforme apresentado pela Figura 8, os coeficientes estimados pelo modelo 

de regressão foram respectivamente -0.00784625 para o intercepto e -0.20998809, 

0.0453519, 0.00092091, 0.501893 e -0.02504909 para cada uma das variáveis 

independentes. Na posse desses valores, é possível realizar predições e estimar a 

qualidade do modelo, uma das medidas mais significativas para avaliar o quão bem o 

modelo está prevendo é o coeficiente de determinação, também chamado de R².  

O R², em casos onde há mais de uma variável preditora, é dado pelo quanto da 

variável dependente é explicado pela variação total das variáveis independentes, esse 

valor vai nos dizer em porcentagem o quanto da variabilidade de y é explicada pelas 

variáveis X e, quanto maior o seu valor, mais ajustado o modelo está. Com o sk-learn 

é simples obter o valor do R², a Figura 9 ilustra a utilização do módulo metrics para 

obter os valores dos erros e do coeficiente de determinação.  
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Figura 9 - Medidas do modelo 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

O modelo apresentou R² de 0.39, ou seja, apenas 39% do valor da variável 

dependente é explicado pelas variáveis independentes, pode-se dizer que o modelo 

está pouco ajustado e suas predições não serão significativas. Outra forma de avaliar 

a qualidade é obtendo o gráfico do valor real de y sobre o valor previsto, a relação 

entre essas duas variáveis deve ser linear, porém, conforme ilustrado na Figura 10, a 

relação é extremamente baixa, além de que pode-se observar múltiplos pontos 

dispersos, evidenciando um valor de erro bastante alto. 

 

Figura 10 - Valor previsto x Valor real 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

Conforme observa-se na figura anterior, a relação entre o valor previsto e o 

valor real é quase nula, um forte indício de que o modelo não se adequou aos dados 

e com isso gerou previsões com baixa acurácia. Para finalizar a avaliação do modelo, 

será gerado o gráfico dos erros da regressão, os erros são a diferença entre o valor 
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real e o valor previsto, o quanto o modelo está errando em suas previsões, com esse 

gráfico também é possível observar se o modelo está cumprindo com o pressuposto 

da homocedasticidade, quando a variação dos resíduos é constante para toda a 

variável independente. A Figura 11 é capaz de mostrar o quanto os resíduos da 

regressão variam, não havendo nenhuma regularidade em sua dispersão.  

 

Figura 11 - Valor previsto x resíduos 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

A variação do termo de erro não sendo constante indica que o modelo passou 

a inferir com menos acurácia a partir de determinado ponto, pois a não presença da 

homocedasticidade afeta o erro padrão dos estimadores MQO, fazendo com que os 

resultados não sejam significativos, o ideal para uma regressão linear seria uma 

distribuição semelhante ao primeiro gráfico apresentado na Figura 5.   

Os problemas apresentados acima indicam que o modelo não se adequou aos 

dados utilizados no experimento, uma das principais razões que levaram a esse 

ocorrido é a relação não linear entre as variáveis, conforme ilustrado na Figura 12, 

esse tipo de relação é necessário para que um modelo de regressão obtenha 

resultados significativos. A relação extremamente baixa entre as variáveis, a presença 

da heterocedasticidade e a não normalização dos dados acabaram influenciando 

fortemente no resultado do modelo.  
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Figura 12 - Relação entre a variável dependente e as independentes 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

5 CONCLUSÃO  

 

A regressão linear é um dos modelos mais utilizados em ML, além de ótimos 

resultados que podem ser obtidos em alguns cenários, a sua implementação é fácil, 

porém limitada, o que pode ocasionar em resultados significativamente baixos em 

situações adversas, implicando diretamente na acurácia do modelo. Parte de suas 

restrições são provenientes ao conjunto de dados utilizados, visto que para obter bons 

resultados, é necessário que os dados cumpram com alguns pressupostos, como os 

apresentados, tais condições, se não respeitadas, acabam por torná-lo um modelo 

insignificante.   

Como evidenciado, os dados coletados para o experimento não cumpriam com 

quase nenhuma das condições estabelecidas pelo modelo, tornando suas previsões 

irrelevantes, constatando que não se adequou aos dados, isso pode ser provado pelo 

valor de R² obtido de apenas 39%. Uma das razões que levam esse tipo de modelo a 

ser bastante limitado é que a única relação encontrada pelo algoritmo é a linear, outros 

tipos de modelos mais sofisticados, ou até mesmo algoritmos de Deep Learning, como 

as Redes Neurais, são capazes de descobrir diferentes tipos de relacionamentos, 

tornando-os mais abrangentes do que um modelo linear. Outro ponto importante a 
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ressaltar é que caso fosse possível o acesso às informações socioeconômicas dos 

alunos, tais dados seriam de grande importância para a construção do modelo.  

Por fim, vale destacar que por mais que os resultados obtidos não foram os 

esperados, o experimento foi extremamente importante para deixar evidente que a 

definição do modelo a ser utilizado varia muito de acordo com o conjunto de dados 

adquirido, aqui ficou compreensível que para obter um resultado como o esperado, 

outras técnicas deveriam ser aplicadas, entretanto, como o objetivo do estudo era a 

aplicação da regressão linear, conclui-se que, para esse cenário, essa utilização pode 

não ser adequada.  
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DE UM CHATBOT COM PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL PARA 

ANÁLISE DE SINTOMAS DE DOENÇAS 
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RESUMO 

O presente artigo apresenta um estudo da aplicabilidade do processamento de 
linguagens naturais na identificação de doenças. Para isso foi utilizado o IBM Cloud, 
plataforma em nuvem utilizada para serviços, armazenamento e processamento. Por 
sua vez, foi utilizado o serviço Watson Assistant e Watson Discovery, o primeiro 
responsável pela interface do programa, desenvolvendo e criando o chatbot, entidade 
responsável pela interação entre o controlador e o programa enquanto que o segundo 
utiliza sistemas para detectar os dados fornecidos pelo JSON, formato de arquivo este 
que contem a base de dados com as doenças coletadas e com isso é apresentado 
respostas ao usuário conforme a entrada de informações. 

 

Palavras-Chave: Inteligência Artificial. Doenças Ibm Cloud Chatbot. 

 

ABSTRACT 

This present article search to bring a study of the applicability of natural language 
processing in the identification of diseases. For this we used IBM Cloud, which is a 
cloud platform used to store all data and services for development. In turn, Watson 
Assistant and Watson Discovery were used, the first responsible for the program 
interface, developing and creating chatbot, entity responsible for the interaction 
between the controller and the program while the second uses systems to detect the 
data provided by the program. JSON, which file format contains the database with the 
collected diseases, where the system can help the user to find a suitable prognosis. 

 

Keywords: Artificial Intelligence. Diseases. Ibm Cloud. Chatbot. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A evolução da medicina através do tempo adapta-se e compartilha informações 

de forma que proporciona a catalogação de doenças e os sintomas a elas 

relacionados. A classificação de diversas doenças dá-se através de exames, 
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históricos médicos e questionamentos ao próprio paciente. Com a reunião desses 

dados o médico consegue criar padrões de sintomas para uma determinada doença 

e assim criar uma estimativa de qual doença sofre o paciente e quais tratamentos 

devem ser utilizados para tal doença (MANSUR. 2010). 

O processo de diagnóstico é um processo complexo, pois precisa ser realizado 

cuidadosamente onde o médico precisa avaliar os padrões dos sintomas 

apresentados pelo paciente. Para acelerar esse processo do diagnóstico a área de 

tecnologia da informação mostra-se de grande Importância. Logo se pode desenvolver 

sistemas que utilizam esta base de dados e, a partir destas, a implementação da 

Inteligência Artificial (IA ou Artificial Intelligence – AI) e subáreas, como, Machine 

Learning (ML) e Deep Learning (DL) e Processamento de Linguagem Natural (PLN), 

de tal modo que o sistema implemente uma linguagem simples, utilizando dados que 

o profissional da saúde insere por meio de um chatbot.  

A área de Inteligência Artificial (IA) que estuda como implementar o 

conhecimento humano para as tecnologias ou simular a inteligência humana (ROSA, 

2011). Desta forma a subárea do “aprendizado da máquina” comumente chamada de 

IA, cujo o significado provém da língua inglesa Machine Learning (ML). Esta tecnologia 

está presente em vários momentos do cotidiano e vida secular da sociedade em geral, 

em razão de usar o conceito de aprender com os dados e conjuntos de regras 

presentes em determinado ordenamento tecnológico, ou seja, cria padrões ao 

assimilar informações expostas ao algoritmo (DOMINGOS, 2017). 

No Machine Learning há a subárea de Deep Learning (DL) ou Aprendizado 

Profundo cuja área de estudo que busca recriar o funcionamento da mente humana, 

uma vez que criam mecanismos que coincidem com os neurônios do cérebro de um 

indivíduo, porquanto estabelece que o programa utilize camadas complexas de 

fórmulas matemáticas. Consequentemente divide características para analisá-las 

separadamente, e com isto chegar a uma solução e desta passar para outra camada 

e com esse processo estabelece o resultado esperado. 

Esta área é, em sua maior parte, inserida no reconhecimento de imagens e 

processo de linguagem natural sendo utilizadas em assistentes virtuais como a Siri 

(Apple) e a Cortana (Microsoft) (DOMINGOS, 2017). 

Assim, no DL encontra-se o estudo do Processo de Linguagem Natural (PLN) 

proveniente da língua inglesa, Natural Language Processing, cuja área de pesquisa 
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realiza a comunicação entre o ser humano e a máquina ser de um modo mais simples 

e natural, onde o ser humano não precise aprender como programar para dar 

instruções ao computador, mas sim que o computador aprenda como o ser humano 

se comunica (RUSSELL; NORVIG, 2009). 

A comunicação entre o ser humano e a máquina são desenvolvidos os sistemas 

de chatbot, que simulam o ato de conversação entre indivíduos e a tecnologia em 

questão ao utilizar o PLN, no qual a máquina averigue quais padrões oferecem a 

melhor resposta ao usuário que interagir com a tecnologia em questão. Esta área de 

estudo é utilizada em empresas que trabalham com suporte e atendimento ao cliente, 

pois, esta ferramenta agiliza o processo em que o cliente está buscando (DAHIYA, 

2017). 

Desta forma, o estudo e desenvolvimento a partir destas tecnologias citadas 

anteriormente, é são necessárias ferramentas de desenvolvimento específicas do 

campo da IA. O serviço do IBM Cloud é um exemplo destas ferramentas e consiste 

em uma plataforma em nuvem que conta com várias ferramentas para desenvolver e 

gerenciar esses projetos com facilidade, onde essas aplicações são processadas em 

nuvem (TOMALA-REYES, 2014). 

Para o médico ocorre o complexo processo de encontrar e criar padrões sobre 

a doença que o paciente está sofrendo, pois existe uma grande quantidade de 

doenças classificadas e seus respectivos sintomas, estes sintomas que podem 

ocorrer repetidamente em mais de um tipo de doença, e com isto acaba sendo um 

processo que leva um demasiado tempo para um prognostico. Para trazer uma 

solução deste problema, pode ser desenvolvido uma ferramenta que faça a 

classificação das doenças e sintomas para melhor visualização do médio 

O objetivo dessa pesquisa é desenvolver uma ferramenta chatbot que possa 

auxiliar o médico ou paciente a encontrar as doenças relacionadas aos sintomas 

informados, utilizando de uma maneira natural e rápida as respostas exibidas pelo bot, 

assim diminuindo o tempo para o prognostico. 

Em virtude dos fatos mencionados acima denota-se que este trabalho está 

estruturado da seguinte forma: na seção 2 ocorrerá detalhadamente a explicação a 

respeito do referencial teórico e técnico das áreas que a pesquisa, onde serão 

apresentados os detalhes acerca do conceito e funcionalidade da inteligência artificial. 

Na sequência as seções subsequentes dissertarão ao que a respeito ao Machine 
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Learning – ML, Deep Learning – DL, Processo de Linguagem Natural-PLN e Chatbot 

nesta ordem especificamente. Na seção 3 apresentará os materiais e métodos 

necessários para o seguimento do projeto, a seção 4 versará acerca dos resultados e 

discussões relacionada a matéria de fato. Por fim, este artigo trará as conclusões finais 

e apresentará todas as referências utilizadas em seu desenvolvimento. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

Alguns autores adotam um sentido mais restrito para tecnologia da informação, 

como é o caso de Alter S. em seu livro: Information Systems: a management 

perspective. (1992), em que o autor entende eu como sendo apenas os aspectos 

técnicos, enquanto que as questões de fluxo de trabalho, pessoas e informações 

estaria englobado no Sistemas de Informação.  

Contudo, outros autores, como o caso de Henderson e Venkatraman (1993), 

adotam um significado amplo, englobando tanto os aspectos técnicos quanto às 

questões relativas ao fluxo de trabalho, pessoas e informações. 

Adota-se, para este presente artigo, o conceito com maior amplitude. “O 

conceito de Tecnologia da Informação é mais abrangente do que os de 

processamento de dados, sistemas de informação, engenharia de software, 

informática ou o conjunto de hardware e software, pois também envolve aspectos 

humanos, administrativos e organizacionais” (KEEN, 1993). 

 

2.2 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - IA 

 

Segundo Rich (1994), citado por Rosa (2011, p. 3), “Inteligência Artificial é o 

estudo de como fazer os computadores realizarem tarefas as quais, até o momento, 

os homens fazem melhor". 

Por milhares de anos, tenta-se compreender como funciona o pensamento; isto 

é, como o ser humano pode perceber, entender, prever e manipular um mundo muito 

maior e mais complicado que ele próprio. O campo da inteligência artificial, ou IA, vai 
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ainda mais longe: a INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL tenta não apenas entender, mas 

também construir entidades inteligentes (RUSSELL; NORVIG, 2009, p. 1). 

Inteligência artificial pode ser separada em quatro linhas de pensamento:  

 Sistemas que pensam como seres humanos;  

 Sistemas que pensam racionalmente;  

 Sistemas que atuam como seres humanos; e  

 Sistemas que atuam racionalmente. 

 

Enquanto os dois primeiros fazem menção ao pensamento e raciocínio, os dois 

últimos relacionam-se ao comportamento. Assim, extrai-se o entendimento de Stuart 

Russel e Peter Norvig: “Uma abordagem centrada nos seres humanos deve ser de 

ciência empírica, envolvendo hipóteses e confirmação experimental. Uma abordagem 

racionalista envolve uma combinação de matemática e engenharia” (RUSSEL, 

NORVIG, 2004).  

 

2.2.1 Machine Learning - ML 

 

O Machine Learning ou o aprendizado da máquina diz respeito a criação de 

algoritmos que devem agir de acordo com a ideia inicial a qual foi concebido, como o 

exemplo de criar um algoritmo que, analisa dados, e reconheça determinada ação ou 

que seja programado para fazê-la em um horário previamente definido, todos essas 

funções com uma ínfima gerência do homem. A ideia principal não há o desejo de que 

o ser humano indique como o problema deva ser solucionado, e sim que a máquina 

tente por inúmeras vezes até chegar no resultado desejado, e para facilitar esse 

processo quanto mais dados forem inseridos nessa tecnologia mais satisfatórios e 

rápidos serão os resultados (DOMINGOS, 2017, p. 29). 

Todo algoritmo tem uma entrada e uma saída: os dados entram no computador, 

o algoritmo faz o que precisa com eles, e um resultado é produzido. O machine 

learning faz o contrário: entram os dados e o resultado desejado, e é produzido o 

algoritmo que transforma um no outro (DOMINGOS, 2017, p. 29). 

Esclarece que tal tecnologia em questão não mostra como uma ciência 

inovadora, pois há anos se ouve falar de Machine Learning, todavia é inegável as 

proporções que a ML obtém nos dias atuais, já que uma tecnologia voltada para 
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aperfeiçoamento de tarefas específicas com pouca ou nenhuma intromissão humana, 

é de certa forma de grande valia para sociedade. 

 

Seres humanos podem, normalmente, criar um ou dois modelos bons por 
semana; machine learning pode criar milhares de modelos por semana. 
Thomas H. Davenport, especialista em analytics excerto do The Wall Street 
Journal. 

 

A área de Machine Learning possui um gama de aplicações e soluções de 

problemas principalmente na área de negócios, entre elas há dois meios de aplicação 

mais usados e relevantes no cotidiano das pessoas, a aprendizagem supervisionada 

e a aprendizagem não supervisionada. 

 

2.2.2 Aprendizagem Supervisionada 

 

Com relação ao caso em tela que alude a medida do aprendizado 

supervisionado o indivíduo fomentará a máquina com dados, informações e exemplos, 

os quais devem ser rotulados de acordo com as peculiaridades, de maior relevância, 

pré-existentes, por meio de princípios de organização como o gradient boosting, 

classificação e regressão. 

Consequentemente, é como se a máquina pudesse realmente aprender com 

um professor, neste caso, o aprendizado supervisionado é ideal para uma solução 

direta e precisa, ao revelar a resposta esperada, diferentemente do método não 

supervisionado (DOMINGUES, 2003). 

 

2.2.3 Aprendizagem Não Supervisionada  

 

No que tange ao aprendizado não supervisionado, a máquina trabalha 

igualmente com o reconhecimento de padrões, todavia, não há acompanhamento, 

feedback ou alguém que tutore a máquina, os dados são apenas “jogados” e a 

máquina precisa aprender, e de modo consequente produzir insights mais inteligentes, 

sem a supervisão de outrem (DOMINGUES, 2003). 

Esclarece que está aplicação dá-se por meio de um processo chamado de 

clusterização (concentração de dados similares) e por intermédio dele a máquina cria 

dados e os categoriza por características para alcançar padrões, neste caso a 
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máquina usa o próprio critério de concentração de dados e criação de padrões. No 

que diz respeito ao aprendizado não supervisionado, esta tecnologia é mais usada 

quando não há necessidade de obter um mesmo padrão específico, o que 

consequentemente gera respostas que são menos complexas e não obedecem ao 

mesmo arquétipo, ou seja, podem ser mais genéricas   

 

2.2.4 Deep Learning - DL 

 

Machine Learning e Deep Learning fazem parte do mesmo grupo funcional no 

que tange aos pilares da inteligência artificial, um dos quais a função é o aprendizado 

da máquina e o outro cuja aplicação é o aprendizado profundo, ou seja, não há de se 

negar que trabalhem juntos, uma subsequente a outra, todavia possuem diferenças a 

serem citadas. 

Enquanto o ML é a tecnologia responsável por processar dados, assimilar 

situações e gerar resultados sem a antecipada programação de um tutor, o DL que foi 

criado cerca de 30 (trinta) anos depois, possui a competência de imitar os neurônios 

e a linguagem de pensamento humano. A intenção que condiciona a linguagem de 

programação da DL é deveras avançada em comparação a LTP do Machine Learning 

(BARANAUSKAS; MONARD, 2003). 

Em virtude dos fatos mencionados acima, analisa que a Deep Learning, é a 

área de estudo que busca recriar o funcionamento da mente humana, ao repetir a 

mesma função de neurônios do cérebro humano, ocorre que o programa utiliza 

camadas complexas provindas de fórmulas matemáticas, tais fórmulas analisam 

separadamente cada característica, e com isto tomar uma decisão, solucionado o 

obstáculo da primeira camada passa-se para outra camada e assim sucessivamente, 

até que se alcance o resultado esperado (DOMINGOS, 2017). 

Observa, que esta tecnologia está presente no mundo moderno em quase 

todas as tarefas seculares, como quando usa-se a Siri (Iphone) para obter a 

informação desejada, a qual é um exemplo claro do uso de DL, já que a tecnologia 

em questão identifica a fala e imagens, além da habilidade de detalhar determinado 

de tipo de conteúdo. 

O Deep Learning reproduz algoritmos de alta complexidade, as quais 

aumentam de acordo com a profundidade das camadas avançadas pela máquina, 
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que, por conseguinte quanto mais profunda a camada alcançada maior será o êxito 

obtido ao chegar mais próximo da interação humana. 

 

2.3 PROCESSO DE LINGUAGEM NATURAL - PLN 

 

A Linguagem natural é o modo em que os seres humanos comunicam-se entre 

si, bem como para se comunicar com a máquina sem ter ruídos ou complexidades 

aplica-se o processo de linguagem natural (PLN) onde o computador é treinado para 

entender a linguagem humana (RUSSELL; NORVIG, 2009). 

Para Stairs e Reynolds, igualmente, o PLN permite ao computador reconhecer 

comandos de voz em uma linguagem natural (STAIRS; REYNOLDS, 2006), em outras 

palavras, a voz natural será reconhecida pelo computador, sem precisar falar 

pausadamente. 

Existem três níveis de reconhecimento, o de comandos, o discreto e o contínuo. 

O primeiro refere-se ao reconhecimento das palavras, o segundo trata de reconhecer 

a fala de forma pausada, e o último infere o reconhecimento da fala de forma 

normal/natural. 

 

2.4 CHATBOT 

 

Refere-se a chatbot softwares que simulam uma conversão humana, 

basicamente, utilizam algoritmos com base no Processamento de Linguagem Natural 

(PLN) (COMARELLA; CAFÉ, 2008). 

Existe duas formas de atuação, em que a primeira utiliza técnicas de big data, 

realizando análises referentes ao comportamento do bot, enquanto que outra equipe 

preparar para responder novas perguntas. Na segunda, contudo, o bot, quando não 

sabe responder é remetido a uma equipe, que, em tempo real, ajuda ao bot responder 

de forma correta (BARROS, 2017). 

Portanto, chatbot trata-se de um aplicativo, que, com auxílio humano, passa a 

analisar perguntas e a responder de forma mais humanizada possível, buscando se 

assemelhar a resposta de um humano. 
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2.3 JSON 

 

JSON é um acrônimo para JavaScript Object Notation. Resumidamente, define-

se JSON como uma representação textual definida por um pequeno conjunto de 

regras segundo o qual os dados são estruturados e JSON foi criado com o objetivo de 

ser simples, de fácil utilização e um subconjunto do JavaScript (SMITH, 2015). 

 

JSON está constituído em duas estruturas: Uma coleção de pares 
nome/valor. Em várias linguagens, isto é caracterizado como um object, 
record, struct, dicionário, hash table, keyed list, ou arrays associativas e uma 
lista ordenada de valores. Na maioria das linguagens, isto é caracterizado 
como uma array, vetor, lista ou sequência (JSON, 2019). 

 

2.4 IBM Cloud 

 

O IBM CLOUD é uma plataforma em nuvem integrada a internet.  A plataforma 

IBM Cloud é composta de diversos componentes que trabalham juntos para fornecer 

uma experiência de nuvem consistente e confiável. 

Conforme o próprio site da IBM, o seu significado é: 

 

O IBM Cloud é uma plataforma em nuvem alimentada pelos projetos de 
código aberto mais populares do mundo. Com modelos de implantação 
integrados abrangendo nuvens públicas, dedicadas, locais e híbridas, o Cloud 
representa uma nova maneira de experimentar a nuvem. Além disso, ele 
oferece aos desenvolvedores acesso instantâneo a mais de 150 serviços 
incluindo IoT e APIs de Watson. Resolva problemas reais e gere valor de 
negócios com aplicativos, infraestrutura e serviços (IBM, 2019). 

 

2.4.1 Watson Assistant 

 

O Watson Assistant (antigo Watson Conversation) é a API do Watson para a 

criação e desenvolvimento de interfaces conversacionais, ou chatbots. Este serviço 

possui uma interface simples e intuitiva para que profissionais não técnicos possam 

usufruir de todos os recursos disponíveis, de forma simples e rápida. 

 

O Watson Assistant é o produto de IA da IBM que permite criar, treinar e 
implantar interações de conversação em qualquer aplicativo, dispositivo ou 
canal. A maioria dos chatbots tenta imitar as interações humanas, o que pode 
frustrar os usuários quando surge um mal-entendido. O Watson Assistant é 
mais. Ele sabe quando procurar uma resposta em uma base de conhecimento 
(IBM. 2019). 
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3.4.2 Watson Discovery 

 

O próprio site do IBM, traz o significado do Watson Discovery, como sendo um 

mecanismo de insights nativo em cloud que combina ingestão, armazenamento e 

enriquecimento de dados com o uso do processamento de linguagem natural para 

extrair insights de dados estruturados e não estruturados por meio de consultas 

desenvolvidas com IA (IBM, 2019). 

Continua explicando o site, que o Discovery pode ser utilizado em conjunto com 

o Assistant para ampliar os aplicativos baseados no Watson Assistant e encontrar 

respostas quando as intenções modeladas forem insuficientes para cobrir a amplitude 

das perguntas possíveis (IBM, 2019). 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1 JSON 

 

No presente artigo, foi utilizado o formato JSON para criar uma base de dados 

contendo as informações sobre as doenças e seus respectivos sintomas. Essas 

informações sobre as doenças foram coletadas no site Sabará Hospital Infantil, assim, 

montando a base de dados com 33 (trinta e três doenças e sintomas). 

Resumidamente, o JSON apenas é a base de dados escolhida para armazenar 

as informações necessárias. 

 

Tabela 1 - Arquivo Json com nome e sintomas da doença. 

{ 
 "doenca" : "Diabetes", 
 "sintomas" :[ 
  "Fadiga", 
  "Micção frequente", 
  "Sede incomum", 
  "Perda de peso inexplicada" 
 ] 
} 

Fonte: Autor (2019) 
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3.2 IBM Cloud 

 

Neste artigo, foi utilizado a versão gratuita do IBM CLOUD, sendo que, a rede 

serviu unicamente como uma plataforma em nuvem para gerenciar os serviços. 

Primeiro passo do desenvolvimento foi criar uma conta no IBM Cloud onde 

contém os serviços necessários para o desenvolvimento do chatbot ao utilizar os 

serviços de Watson Assistant e Discovery, cada um desses serviços com a devida 

utilidade própria para o desenvolvimento e assim utilizar os recursos de IA disponíveis. 

 

3.3 WATSON ASSISTANT 

 

Neste sistema foi desenvolvido um chatbot, utilizando as interações, entidades 

e diálogos. As intenções seriam conversa que o usuário está dando para o chatbot, 

como por exemplo, bom dia, seria a intenção de saudação. Enquanto que a entidade 

seria para especificar uma intenção, como filtrar melhor uma saudação de bom dia 

para que o robô consiga retornar algo relacionado ao cumprimento.  

O diálogo, por sua vez, é o fluxo da conversa onde é programado as respostas 

que o robô deve dar utilizando nós que instanciam as intenções e as entidades já 

mencionadas. Isso tudo faz parte das Skills (habilidades) do chatbot, isso seria a 

habilidade que o chatbot tem de entender determinado assunto. 

 

Figura 1 - Criação do serviço Watson Assistant para criar Chatbot. 

 
Fonte: Autor (2019) 
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Segundo passo para a criação do bot foi iniciar o desenvolvimento do serviço 

Watson Assistant, na aplicação chamada de “MeuChatbot-MrCrowley”, foi criada na 

versão gratuita com possíveis limitações, entretanto a utilização é possível.  

 

Figura 2 - Criação de Skil 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Após a criação do serviço é iniciado a etapa da criação das Skills, onde foi 

desenvolvido na aplicação, duas habilidades para o chatbot, a primeira focada no 

diálogo, contém informações de saudações, despedidas, fluxos de diálogos e 

intenções e entidades. A segunda Skill é baseada no Discovery, essa habilidade 

implementa o reconhecimento de dados que o serviço dispõe, essa habilidade será 

responsável por fazer o reconhecimento da base de dados das doenças. Nesta tela 

inclusive é fornecido um link da aplicação gerada, com o funcionamento do chatbot, 

onde será descrita em Resultados e discussões. 

 

Figura 3 - Criação de intenções. 

 
Fonte: Autor (2019). 
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Após a geração da Skill, será a etapa de criação das Intents ou Intenções, para 

a aplicação do sistema foi criado três intenções, todas as intenções são identificadas 

com o dígito ”#” antes do nome da intenção, como o exemplo da aplicação  #saudacao 

que seria a intenção que o usuário ao se comunicar com o bot, esta intenção será 

utilizada para saudar o bot, deste modo são cadastradas possíveis respostas e 

indagações, no exemplo da intenção, saudações foram inseridas como modelos que 

o usuário poderá utilizar para saudar: “Oi”, “Olá”, “Beleza”, etc. Foram adicionadas 

mais algumas intenções com intuito de despedida onde foram cadastrados possíveis 

tipos de despedidas como “Adeus”, “Até logo”, “Falou”, “Tchau”, etc. Com isso o 

chatbot, reconhece algumas intenções porém não é capaz de responder de uma forma 

adequada. Para isso será desenvolvido o diálogo que será descrito na figura 5. 

 

Figura 4 - Criação de entidades. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Após a criação das intenções são concebidas as entity ou entidades utilizadas 

para especificar melhor a resposta que o bot possa aferir. As entidades são 

caracterizadas ao utilizar o dígito “@” antes do nome. A entidade criada para a 

aplicação chamada de @saudacao_especial onde foi específica a as intenções de 

saudações “Bom dia”, “Boa Tarde”, “Boa noite” e “Genérico” em que no exemplo se o 

usuário entrar com uma saudação de “bom dia” o bot deve entender que é uma 

saudação “bom dia” para que o bot possa responder adequadamente. 
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Figura 5 - Criação de diálogo e fluxo de conversa. 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

No diálogo ou fluxo de conversa é criado os “nós” utilizados para criar assuntos 

que o chatbot possa responder conforme é descrito para ele, esses “nós” são 

utilizados as conexões das intenções e entidades para que assim o bot possa dar a 

melhor resposta possível para o usuário e assim continuar a conversação. 

Na figura 5 mostra o Fluxo de conversa onde é criado um nó chamado “Bem-

vindo”, o objetivo deste é dar uma saudação para o usuário ao entrar na aplicação, e 

desta forma mostrar uma mensagem de saudação: “Olá Doutor! Como vai? Meu nome 

é Mr. Crowley. Sou um robô em fase de aprendizagem e fui desenvolvido para lhe 

ajudar! Como posso lhe ajudar Doutor? ”, para isso foram cadastradas mensagens de 

respostas que o chatbot irá apresentar. Neste nó não é preciso informar intenção ou 

entidade pois é a primeira ação que o bot faz sem a necessidade de o usuário informar 

algum tipo de dado. 

Logo abaixo são adicionados o nó de saudação e os seus “nós filhos” ou “Child 

node” que fazem parte do nó principal de saudação. O nó filho é responsável para dar 

a resposta mais correta, exemplo se o usuário informa uma saudação de bom dia o 

fluxo vai entender que é uma saudação bom dia e vai responder adequadamente. Na 

aplicação foi cadastrado 4 nós filhos cada um especificará uma saudação diferente 
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como “Saudação dia”, “Saudação tarde”, “Saudação noite” e “Saudação Genérica”, no 

caso do nó filho genérico se o usuário informar um “olá” ou “oi” o fluxo entre os nós 

vai passar pelos nós anteriores até chegar no nó adequado e responder com “Oi, tudo 

bem” ou outra saudação de forma aleatória.  

Seguindo para o nó de despedida, muito parecido com o de saudação, porém 

não contém os nós filhos, pois não será imprescindível incrementa-la nessa aplicação. 

Ao adicionar respostas de despedidas que o bot irá responder ao usuário como 

“Adeus” ou “Até logo”. 

Ao último nó, sobre “Em outros casos” este nó é especificado para quando o 

usuário informar algum dado que o bot não tenha na base de conhecimento e o bot 

precisar executar uma resposta negativa, como foi cadastrado na aplicação: “Ops... 

Não entendi o que você quis dizer” ou “Não encontrei essa informação na minha base 

de conhecimento” desta forma o fluxo ficará mais dinâmico e o bot aprenderá 

conforme os dados forem adicionados. 

 

Figura 6 – Treinando do chatbot. 

 
Fonte: Autor (2019) 
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Após criar a estrutura do chatbot, segue-se para o treinamento onde são 

informados os dados ao chatbot que irá classificar as informações e assim dar as 

devidas respostas, no caso em que o bot não entenda uma saudação, o 

desenvolvedor deverá ensinar para o bot que o usuário está a aplicar uma saudação. 

Assim essas informações são armazenadas nas intenções do bot. 

Nas figuras a seguir serão apresentados os comportamentos do chatbot, 

referente ao desenvolvimento a skill de saudação demostrada anteriormente. 

 

Figura 7 - Apresentação do chatbot 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

Nesta tela exibe a interface de apresentação do chatbot, onde é efetuado uma 

saudação para o usuário quando o usuário faz o primeiro acesso do sistema. Como 

mencionado anteriormente, ele busca em sua base de conhecimento e traz para o 

usuário visualização da mensagem. Onde esta mensagem pode variar conforme é 

inserida no diálogo e apresentar estas mensagens de uma forma aleatória para o 

usuário. 
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Figura 8 – Teste de diálogo do chatbot. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

A figura 8 apresenta a forma que o chatbot interage com o usuário, de uma 

forma natural com a utilização da Linguagem natural, intenções, entidades e o fluxo 

de conversa que foram desenvolvidos anteriormente. Desta maneira o chatbot 

reconhece as informações que o usuário informa, como de fato é esperado, para o bot 

e responde de forma adequada em um fluxo de conversação agradável e harmonioso. 
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Figura 9 - Teste de informação não encontrada na base de conhecimento. 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

Como esperado, se o usuário informar algum dado que não esteja nas bases 

de conhecimento do bot, este deve apresentar uma mensagem que ele não possui o 

conhecimento sobre o assunto a qual o usuário o informou e assim pedindo que o 

usuário reformule a sua pergunta. 
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3.4 WATSON DISCOVERY 

 

Figura 10 - Criando Skill utilizando Discovery 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

Para que o chatbot comunica-se com a base de conhecimento das doenças, foi 

preciso criar uma Skills utilizando o Discovery onde o serviço leu e reconheceu os 33 

arquivos JSON com as doenças tendo os nomes e sintomas. Após a leitura dos 

arquivos o serviço disponibiliza a opção de separar as informações que estão contidas 

nos arquivos. Essa ação foi adaptada para o desenvolvimento do chatbot, deste modo 

o discovery utiliza a classificação em “Title”, “Body” e “URL”. Para a adaptação da 

aplicação foi utilizada a classificação Title e Body, onde foi informado que a variável 

nome da doença será informada como title e no campo body foi adicionado a variável 

sintomas. Assim a skill de base de conhecimento estará disponível para que o bot 

possa consultar, como será exibido na figura a seguir. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados do desenvolvimento acadêmico 

adquirido durante todas as fases de testes e aplicações até o presente momento, por 

parte da ferramenta apresentada neste projeto. Onde será efetuado testes fazendo 
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perguntas para o chatbot e com isto será feita uma análise das respostas que o bot 

irá apresentar para o usuário.  

 

Figura 11 - Teste de busca de doença. 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

Na figura 11, como esperado quando o usuário informa o que ele ou o paciente 

sente, o bot consegue pesquisar na base de conhecimento via Discovery qual os tipos 

de doenças podem estar apresentando o indivíduo, descrevendo seus nomes e o 

sintoma em si. Mas testes serão feitos ao decorrer dessa pesquisa em questão a base 

de conhecimento de doenças e sintomas. 
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Figura 12 - Teste utilizando mais de um sistema. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Porém, na figura 12, por exemplo, o resultado obtido não foi positivo, visto que, 

se o usuário informar mais de um sintoma o sistema não consegue filtrar as duas 

informações e fazer uma relação sobre elas. Para melhorar esse processo deveria 

haver uma implementação via programação. 
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Figura 13 - Teste inserindo uma doença 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Foi inserido a informação do nome de uma doença para o bot classificar, assim 

testar qual informação que vai ser mostrada para o usuário, na figura 13, é informado 

a doença em si e o bot mostra como resposta um unico sintoma relacionado a doença. 

Porem esta informação apresentada pelo bot é incompleta, pois deveria mostrar todos 

os sintomas relacionados a doença. 

 

Figura 14 - Teste inserindo saudação e sintomas. 

 
Fonte: Autor (2019). 
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Na figura 14 é informado ao chatbot uma saudação e sintomas, isto para 

analisar a resposta, como utilizada no exemplo acima o bot não consegue reconhecer 

os sintomas informados após a saudação, onde ele retorna uma saudação 

novamente, isto ocorre porque o bot apenas reconhece a saudação ignorando as 

outras informações.  

 

Figura 15 – Mensagens diferentes 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Na figura 15 foi informado os mesmos sintomas porem com frases diferentes 

para analisar o comportamento do bot, onde na primeira frase “estou com manchas 

pelo corpo” é colocado o sintoma em um contexto que possui mais palavras que a 

segunda frase “estou com manchas”, porem o chatbot reconhece a primeira frase 

como uma despedida analisando sua própria resposta ao usuário. Na segunda frase 

informada para o usuário o bot reconhece o sintoma e apresenta as doenças que 

possuem este sintoma. 
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Figura 16 – Reconhecimento linguagem natural. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Como mostra na figura 16, o bot reconhece a linguagem natural que e retorna 

as respostas adequadas para o usuário como no exemplo acima é informado uma 

saudação de boa noite e uma despedida e o bot retorna a resposta mais adequada 

para a situação.  

O principal resultado positivo do chatbot é o retorno da doença quando é 

informado apenas um sintoma, porem os resultados apresentados neste 

desenvolvimento mostram que o chatbot tem muitas limitações em questão de 

reconhecimento de doenças como apenas exibir a doença relacionada a um único 

sintoma. 

Testes realizados nos objetivos principais do chatbot como o reconhecimento 

de linguagem natural e informações de doenças e de seus sintomas mostram que o 

bot precisa ser melhorado em questões de filtragens de informações e mensagens 

trazidas para o usuário mostrando dificuldades para a realização dessas filtragens.  

A primeira dificuldade foi fazer com que o Watson Assistant conseguisse fazer 

conexão com a base de conhecimento, em Json para isso foi iniciado o estudo sobre 

o Watson Discovery que pode ser utilizado na leitura de dados A utilização do 

Discovery como uma habilidade do chatbot foi fundamental para o desenvolvimento, 

pois foi com esta ferramenta que foi possível a leitura dos arquivos em Json. 

Ocorreram, também, contratempos em relação a criação dos arquivos json, 

onde primeiramente foi criado um único arquivo que continha todas as doenças e seus 

sintomas separados por objetos, onde o Discovery não obteve sucesso em conseguir 
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ler e processar e com isso deparando com erro ocasionando atraso no 

desenvolvimento da aplicação. Para corrigir esse problema foi modificado este arquivo 

que consistiu em criar arquivos separados para cada doença. 

Para solucionar o problema da filtragem de mais de um sintoma seria preciso 

fazer via programação, uma ótima aplicação seria utilizar Node ou em Python, onde o 

Watson Assistant fornece suporte para fazer a implementação do serviço, com isso 

fazendo o sistema ser mais preciso. Utilizando também a criação de nós no diálogo 

mais complexos utilizando de regras para respostas mais elaboradas. 

Também para melhorar a visualização das doenças pode ser utilizado mais a 

fundo o serviço do Discovery que nesse estudo foi utilizado o básico da ferramenta, 

com ele é possível fazer com que o sistema possa reconhecer artigos científicos 

dando mais complexidade para a aplicação. 

Melhores resultados apresentados até o momento foram na figura 11 onde o 

bot reconheceu a doença a partir do sintoma informado pelo usuário e na figura 16 em 

questão do entendimento de linguagem natural e reconhecimento das intenções 

adicionadas no desenvolvimento. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Este artigo teve como objetivo utilizar ferramentas do IBM Cloud com o Watson 

Assistant e Discovery para a criação de um chatbot que utiliza linguagem natural para 

auxiliar o médico a classificar as doenças conforme a entrada de sintomas e com isto 

apresentar as doenças relacionadas a estas. 

Primeiramente ocorreu as dificuldades em entender o funcionamento do serviço 

Discovery e sua conexão com o Watson Assistant e com isso houve uma curva de 

aprendizagem, também ocorreu dificuldade na criação da base de conhecimento 

utilizando Json, onde ocasionou o atraso para a visualização dos resultados, contudo 

após a realização das soluções desses procedimentos, foi possível realizar a etapa 

de testes e seus resultados. 

Conclui-se que, a aplicação do chatbot tem limitações para atender os 

requisitos a qual foi desenvolvida, pois apresenta poucas doenças cadastradas e não 

traz mais possibilidades ao usuário que for utilizá-la. Em outras requisições como a 

filtragem das doenças o sistema acaba trazendo resultados negativos, pois com suas 
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limitações o chatbot não filtra os sintomas informado para que possa ser feito uma 

padronização das doenças.  

Outro resultado apresentado é o reconhecimento da linguagem natural onde o 

bot responde adequadamente o usuário criando o fluxo de conversa, porem ocorre 

limitações pelo desenvolvimento do dialogo onde apenas é informado saudações e 

despedidas. Este método pode ser melhorado adicionando mais recursos no bot como 

responder ao usuário outros tipos de perguntas relacionadas a ele assim trazendo 

mais naturalidade para o bot. 

Para o melhoramento futuro da ferramenta e soluções dos problemas 

apresentados nos resultados, pode ser implementado por meio de programação 

regras que possam melhorar o processo de retorno de resposta, assim criando uma 

filtragem mais complexa para a ferramenta e outra melhoria seria utilizar o Discovery 

para trazer mais informações significativas para o médico.  
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ESTUDO DE CASO: FERRAMENTA WATSON VISUAL RECOGNITION PARA 

LEITURA DE IMAGENS DE PLACAS DE TRÂNSITO 

 

Milton César Rossi Filho17 
Roberto de Lima Brozoski18 

 

RESUMO 

Para este artigo foi realizado um estudo da ferramenta de reconhecimento de 
imagens, com o objetivo de pesquisar sobre a ferramenta e o desenvolvimento de um 
aplicativo. Utilizando a plataforma IBM Watson Cloud, que disponibiliza serviços de 
Machine Learning, traduzindo para o português Aprendizado de Máquina, Visual 
Recognition, e imagens de placas de trânsito retiradas da internet, foi possível criar o 
modelo para o treinamento, com as credenciais disponibilizadas pelo serviço de Visual 
Recognition foi desenvolvido usando node.js um API com a tecnologia para se 
conectar com o mesmo. Usando a ferramenta de leitura de imagens Visual 
Reconigtion para classificar placas de sinalização de trânsito, obtiveram-se resultados 
positivos para imagens que foram treinados no modelo da ferramenta e as imagens 
fotografadas. Ao tentar classificar imagens que não possuem uma classe, os 
resultados foram negativos, por não possuírem uma classificação correta para ambos 
e apresentarem pontuações altas. 
 

Palavras-Chave: Aprendizado de máquina. Visual recognition. Aplicativo. Serviço. 
Node.js. 

 

ABSTRACT 

For thir article a study of the image recognition tool was conducted, with the objective 
of researching the tool and the development of an application. Using the IBM Watson 
Cloud platform, which offers Machine Learning services, translating to Aprendizado de 
Máquina, Visual Recognition, and traffic sign images taken from the internet, it was 
possible to create the model for training with the credentials provided by the service. 
Visual Recognition was developed using node.js an API with the technology to connect 
with it. Using the Visual Recognition Image Reading Tool to classify traffic signs, 
positive results were trained on the tool model an the photographed images that do not 
have a class, the results were negative, as they did not have a correct classification for 
both and had high. scores. 
 

Keywords: Machine learning. Visual recognition. APP. Service. Node.js. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os algoritmos de machine learning automatizam o processo de aprendizado de 

um modelo que captura o relacionamento entre os recursos descritivos e o recurso de 

destino de um conjunto de dados (KELLEHER; NAMEE; D’ARCY, 2015, p.43, 

tradução nossa). É um processo onde são criados modelos para extração de dados, 

seja cor, texto, imagem, vídeo ou objetos, entre outros, onde esse conjunto de dados 

pode ser usado para trazer um resultado. 

Um sistema de reconhecimento flexível deve ser capaz de reconhecer um 

objeto independente de sua orientação, tamanho e localização no campo de visão 

(KHOTANZAD; LU, 1989, p. 1028-1038 apud ERPEN, 2004, p. 19). Este sistema é 

essencial para descobrir padrões que englobam todos os elementos visuais de 

imagens e ou vídeo, como identificar textos, cor ou até mesmo diferir objetos e sua 

localização no campo de visão. 

Dentro deste contexto questiona-se: como utilizar a ferramenta de leitura de 

imagens Visual Recognition para desenvolver um aplicativo que classifique imagens 

de placas de sinalização de trânsito?  

Esta pesquisa ganha importância porque terá como foco estudos bibliográficos 

direcionados em diferenciar a ferramenta de leitura de imagens Visual Recognition 

das demais que estão sendo utilizadas em mercado de negócio. Os estudos, além de 

enriquecerem o campo de conhecimento do acadêmico ainda contribuirão com o 

desenvolvimento de um aplicativo capaz de reconhecer imagens, fazer a máquina 

reconhecer que tipos de placas de sinalização de trânsito estão sendo mostrados em 

imagens, para trazer os possíveis resultados.  

A importância de criar este aplicativo, além de reconhecer modelos de placas 

de sinalização de trânsito poderá ser em estudos posteriores, um recurso disponível 

e adaptado para outros tipos de utilização, como possibilitar a acessibilidade para 

pessoas com deficiência visual.  

O objetivo principal desta pesquisa está centrado no estudo da ferramenta de 

leitura de imagens Visual Recognition e o desenvolvimento de um aplicativo para 

classificar imagens de placas de sinalização de trânsito. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

 

“[...] dedicada a buscar métodos ou dispositivos computacionais que possuam 

ou simulem a capacidade racional humana de resolver problemas, tomar decisões ou, 

de forma ampla, ser inteligente” (PONTES, 2011, p. 11). 

A Inteligência Artificial (IA) são sistemas ou dispositivos que possuem 

capacidade de trazer soluções para os mais diversos problemas, com ela a máquina 

é capaz extrair novos padrões de dados, além de perceber, processar a linguagem 

natural, racionar, tomar decisões complexas, ser autônomo e inteligente, basicamente 

simular a capacidade humana para resolução de diversas tarefas. 

 

2.2 COMPUTAÇÃO COGNITIVA 

 

Computação cognitiva pode ser interpretada como “[...] computação voltada à 

geração de conhecimento baseado na interpretação e extração de significado de 

dados, primeiramente não estruturados” (TLCBRASIL, 2016). Ou seja, a máquina tem 

que interpretar o assunto determinado dentro do sistema cognitivo, extraindo dados 

relevantes dentro de uma base de dados, onde esses dados ainda não foram 

processados, analisados e nem tratados. Esses sistemas ficam mais inteligentes com 

o passar do tempo. 

 

2.2.1 Machine Learning 

 

O machine learning é definido como um processo automatizado que extrai 

padrões de dados. Para construir os modelos usados em aplicativos preditivos de 

análise de dados [...] (KELLEHER; NAMEE; D’ARCY, 2015, p. 43, tradução nossa). É 

um sistema que tem a capacidade de extrair padrões de dados, dependendo do seu 

aprendizado ele pode mudar seu comportamento com base nessa extração. Quando 

aplicado esse resultado desses padrões, em um aplicativo de análise de dados, pode 

gerar os resultados esperados pelo usuário.  
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2.2.2 Dados não estruturados 

 

São dados que não possuem necessariamente um formato ou sequência, não 

seguem regras e não são previsíveis (GUOLIANG et al., 2008, apud MARTINS; 

SIMÕES; SÁ, 2014, p.4). Geralmente são dados flexíveis ou sem estrutura para ser 

respeitado. Exemplo deste tipo de dado: são os arquivos de texto, que podem ser 

alterados em editores de texto, não possuem uma restrição, formatação ou limite 

específico, assim neste mesmo arquivo pode ser adicionadas, imagens, gráficos junto 

com o texto, onde são outros tipos de dados não estruturados. 

 

2.2.3 Reconhecimento de padrões 

 

Para reduzir a dimensão e a redundância dos dados, um conjunto de valores 

numéricos, conhecidos como feições, é extraído das imagens e utilizado para 

representá-las (KHOTANZAD; LU, 1989, p. 1028-1038 apud ERPEN, 2004, p. 19). 

Imagens ou vídeos podem trazer muitas informações, onde geralmente são dados que 

não foram tratados ou que muitas vezes não possuem um padrão ou estrutura, ou 

seja, dados não estruturados. Um reconhecimento de padrões é uma ferramenta 

fundamental, com ela que se pode organizar esses dados para extração de 

informações vindos das imagens. 

 

2.2.4 Processamento de linguagem natural 

 

O objetivo do Processamento de Linguagem Natural (PLN) é fornecer aos 

computadores a capacidade de entender e compor textos (RODRIGUES, 2017). É a 

capacidade de a máquina interpretar, compreender, analisar e até mesmo a escrever 

a linguagem humana para interpretar para a linguagem de máquina, basicamente a 

máquina irá aprender a ler textos. 
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2.3 IBM WATSON CLOUD 

 

[...] é um conjunto de API´s REST disponíveis na IBM Cloud que permite criar 

aplicativos cognitivos, sem o processo complexo, caro e longo de desenvolvimento 

cognitivo do zero (HIGH; BAKSHI, 2019, p. 16, tradução nossa). 

São serviços disponíveis para o desenvolvimento de aplicações cognitivo para 

processamento de insights19, API’s para tratamento de dados não estruturados. 

 

2.3.1 Watson Visual Recognition 

 

O serviço IBM Watson™ Visual Recognition usa algoritmos de deep learning 

para analisar imagens para cenas, objetos, rostos e outros conteúdos (IBM, 2019). É 

uma ferramenta que auxilia programadores a realizar o reconhecimento padrões de 

dados em imagens, através do Aprendizado de Máquina, onde aparentemente não é 

visível a métodos comuns ou quando os dados presentes não têm um tratamento 

adequado. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A presente pesquisa refere-se ao desenvolvimento de um aplicativo de 

reconhecimento de imagens. Foi realizada uma pesquisa sobre as ferramentas 

utilizadas para chegar aos devidos resultados, que através de bibliografias de livros, 

artigos científicos e páginas web para compor o referencial teórico, além das etapas 

necessárias para a construção do aplicativo. 

 

3.1 WATSON CLOUD 

 

A tecnologia cada dia vem inovando para mais facilidade e agilidade para os 

usuários. Watson Cloud é uma tecnologia em nuvem que vem ganhado destaque na 

área da tecnologia de informação, pois ela provém vários serviços, gerenciamento e 

armazenamento sem a necessidade do usuário tê-lo este serviço instalado em sua 

                                            
19 Insights: termo em inglês usado para se referir ao momento em que uma pessoa compreende algo 

de forma súbita, ou que consegue encontrar a solução de um problema ou situação complicada.  
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máquina. Esta tecnologia dispõe de ferramentas de Aprendizado de Máquina, 

reconhecimento de imagens, textos, armazenamentos, e várias outras ferramentas de 

manipulação de dados e até mesmo ferramentas para gerenciar redes. Com isso o 

Watson disponibiliza diversos API’s para usuários integrarem nos seus projetos. Para 

o desenvolvimento deste projeto foi necessário criar uma conta no Watson Cloud para 

ter acesso ao serviço de reconhecimento de imagem (IBM, 2019). 

 

3.2 SERVIÇO VISUAL RECOGNITION 

 

Para este projeto foi criado um serviço para a leitura de imagens, o Visual 

Recognition. Este serviço disponibiliza planos pagos, onde se podem realizar leituras 

de muitas imagens, ou o plano gratuito, onde se tem uma quantidade limitada de 1.000 

eventos (leituras) por mês. Foi utilizada a versão gratuita e fornecido as credenciais 

de serviço essenciais para conectar o Watson com o aplicativo (IBM, 2019). 

 

3.3 TRAIN MODEL 

 

Neste modelo de treinamento os dados não estruturados são tratados para 

trazer um resultado. Só será possível realizar o treinamento do modelo depois de sua 

criação e ter adicionado os assets necessários. Quanto mais treinado estiver o modelo 

maior será a pontuação do resultado. O modelo pode ser treinado quantas vezes 

forem necessárias, desde que sejam inseridos novos dados (IBM, 2019). Também é 

essencial para realizar testes de funcionalidade no aplicativo. 

Como foi utilizado o plano gratuito do serviço, ele disponibiliza alguns modelos 

prontos para serem utilizados e mais dois modelos personalizados. Alguns desses 

modelos são: 

 Model General: neste modelo é utilizado palavras-chave para descrever uma 

imagem e adicionando uma imagem que da sua máquina ou uma URL de 

imagem da internet trazer os resultados (IBM, 2019). 

 Model Food: basicamente este modelo é para identificar elementos que 

envolvem alimentos, refeições, itens de refeição e pratos com maior acerto 

(IBM, 2019). 
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 Model Explícit: este modelo tem como objetivo de verificar se uma imagem 

possuiu conteúdo explícito para o público em geral (IBM, 2019).  

 Modelo personalizado Classify Images: modelo para classificar imagens 

que vão além de classes já existentes no Watson, utilizando os assets 

adicionados no storage (IBM, 2019). 

 Modelo personalizado Detect Object: utiliza a detecção de objetos nas 

imagens utilizando coordenadas (IBM, 2019). 

 

Neste projeto foi utilizado o modelo personalizado Classify Images, onde foram 

adicionadas as imagens para treinamento. 

 

Figura 1 - Modelo usado para o treinamento 

 
Fonte: IBM (2019). 

 

3.4 DATASETS 

 

São os conjuntos de dados utilizados para que se possa fazer a análise para 

retornar um resultado. Quanto mais assets tiver no modelo, mais assertiva a 

pontuação do resultado. Quando não tiver dados suficientes para a análise, os 

resultados serão bem abaixo do esperado. Está etapa do projeto foi essencial, pois é 

com ela que foi possível obter resultados. 

As imagens utilizadas para a análise neste projeto foram de placas de trânsito 

de Pare e 80KM retiradas da internet e mais duas imagens fotografadas, onde cada 

tipo de placa é um asset como imagens de diversos ângulos, modelos, cores. 
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3.5 API 

 

API é o acrônimo de Application Programming Interface ou, em português, 

Interface de Programação de Aplicativos (CIRIACO, 2009). 

Elas são uma forma de integrar sistemas, possibilitando benefícios como a 

segurança dos dados, facilidade no intercâmbio entre informações com diferentes 

linguagens de programação e a monetização de acessos (FERNANDES, 2018). São 

responsáveis pela conexão entre um serviço e outro, ou seja, é uma forma de um 

sistema se comunicar com outro e muito utilizados para integrar serviços que são 

disponibilizados por empresas para softwares que estão em desenvolvimento. Na API 

desenvolvida para o aplicativo, o resultado retornado é em json20 (JavaScript Object 

Notation). 

 

Figura 2 - API 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

3.6 MICROFRAMEWORK EXPRESS 

 

O Express é um framework para aplicativo da web do node.js mínimo e flexível 

que fornece um conjunto robusto de recursos para aplicativos web e móvel 

(EXPRESSJS, 2019). Faz parte da biblioteca NPM (Node Package Manager), que é 

                                            
20 Json: são formatos leves e rápidos para trocas de dados. Apesar do significado, não é necessário 

JavaScript para seu uso. 
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um grande repositório de ferramentas para desenvolvimento, do node.js voltado para 

aplicações web. O express.js é um pacote NPM muito utilizado por empresas e 

programadores que necessitam desenvolver um micro serviço, ou implementar algum 

API ao seu software, sendo um dos frameworks mais utilizados do Node.  Express é 

uma ferramenta simples de entender, robusto e rápido, além de ser ótimo para criar 

uma estrutura de arquivos. Disponibiliza muitos recursos para utilizar em aplicações 

híbridas em web, como um simples sistema Model View Controller (MVC) ou um 

sistema de roteamento. Nesta aplicação foram utilizadas as páginas web em formato 

.ejs do Express. 

 

3.7 NODE.JS 

 

O Node.js pode ser definido como um ambiente de execução Javascript 

server-side21 (LENON, 2018). Node.js é uma nova tecnologia que vem crescendo 

cada vez mais no mercado. Sua plataforma de desenvolvimento utiliza como motor 

gráfico JavaScript V8 do Google Chrome para o desenvolvimento de aplicações web 

escaláveis tendo uma arquitetura orientada a eventos ou loop events. A sua execução 

pode ser tanto pelo navegador quando pelo seu próprio servidor. O node disponibiliza 

para desenvolvedores seu próprio gerenciador de pacotes, NPM, que possuí uma 

variedade de ferramentas para criação de aplicativos que auxiliam a implementação 

na programação, o que faz do node.js ser uma tecnologia em grande crescimento no 

mercado. 

 

3.8 APLICATIVO DESENVOLVIDO 

 

O aplicativo foi desenvolvido como tecnologias híbridas, ou seja, que pode 

funcionar tanto em web quanto em aparelhos móveis, tendo foco mais para aplicação 

web. 

O sistema funciona em uma página principal chamada index.ejs onde possui 

um formulário para envio de imagens e um botão de enviar. Ao enviar a imagem 

escolhida, é feita uma requisição através da API desenvolvida para o serviço do Visual 

                                            
21 Server-side: conhecido como lado do servidor ou back-end, são execuções feitas pelo lado servidor 

e não do cliente. 
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Recognition, o resultado analisado no modelo enviado para a tela end.ejs, onde o 

usuário poderá visualizar os resultados da análise das imagens. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados gerados pelo treinamento do Visual Recognition demonstraram 

que o treinamento das imagens possui score (pontuação) específico ou igual, quanto 

maior for esse score, quer dizer que bem treinado foi o modelo, quanto menor for, quer 

dizer que foi bem abaixo do esperado.  

O treinamento do modelo foi realizado com 20 imagens adicionados ao storage 

da IBM, sendo uma classe de 10 imagens de placas de pare e outra classe de 10 

imagens de placas 80KM. Para fazer um comparativo com as imagens adicionadas 

no storage da IBM buscar e buscar um resultado diferenciado foi utilizada duas 

imagens de placa de pare fotografadas, 4 imagens sem classificação e mais 2 duas 

imagens que não estão nos assets de treinamento, totalizando 28 imagens.  

Neste projeto foram realizados comparativos entre os resultados pelo aplicativo 

e os resultados gerados dentro do modelo: 

  

4.1 RESULTADOS GERADOS PELO APLICATIVO 

 

4.1.1 Resultado do Treinamento com Imagens da Internet 

 

Esse primeiro resultado é quando a imagem já faz parte de uma classe, ou seja, 

essa imagem que já foi treinada pelo Visual Recognition: 
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Figura 3 - Imagem placa 80 KM retirada da internet 

 
Fonte: https://www.alamyimages.fr (2019). 

 

Figura 4 – Resultados da Placa 80KM 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 
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Figura 5 - Imagem placa pare retirada da internet 

 
Fonte: sinasc.com.br (2019). 

 

Figura 6 - Resultados da placa pare 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Os resultados mostrados pelo modelo treinado para duas imagens foram de 

score (pontuação) de 92% de que cada imagem pertence corretamente na sua classe. 

Esses resultados foram positivos. 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj3rvKIgv_lAhV3K7kGHZWiAA0QMwgyKAcwBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sinasc.com.br%2Fproduto%2Fplacas-de-regulamentacao%2F&psig=AOvVaw1n2ELql5BLhfUvWLNlmvKb&ust=1574553247092002&ictx=3&uact=3
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4.1.2 Resultado de Treinamento com Imagens Fotografadas 

 

O segundo resultado representa as imagens que foram fotografadas, e que não 

estão no assets de treinamento, mas que através dos resultados pode definir sua 

classe: 

 

Figura 7 - Imagem de placa pare fotografada 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Figura 8 - Resultado da placa fotografada 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

 



 

188 
Tecnologia da Informação: imersão, prática e pesquisa (ISBN: 978-65-88712-46-7) 

Figura 10 - Imagem de placa pare fotografada 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Figura 11 - Resultado da placa fotografada 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Ambas as imagens possuem ângulos diferentes, o que resultou em uma 

pequena diferença de pontuação entre as duas imagens. A primeira imagem 

apresentou uma pontuação de 92%, enquanto a segunda apresentou 91.6%. Os 

resultados foram positivos. 
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4.1.3 Resultados de Treinamento com Imagens Sem Classe 

 

Este terceiro resultado apresenta o score de imagens que não possuem classe 

no modelo para serem definidas:  

 

Figura 12 - Imagem paisagem 

 
Fonte: urbanarts.com.br (2019). 

 

Figura 13 - Resultado imagem sem classe paisagem 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjBxaOY3YHmAhUVITQIHdfjDEoQMwicAigaMBo&url=https%3A%2F%2Fwww.urbanarts.com.br%2Fpaisagem-abstrata-5-67933%2Fp&psig=AOvVaw2IVtNVixy08JsheAipnLZp&ust=1574646426550654&ictx=3&uact=3
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjBxaOY3YHmAhUVITQIHdfjDEoQMwicAigaMBo&url=https%3A%2F%2Fwww.urbanarts.com.br%2Fpaisagem-abstrata-5-67933%2Fp&psig=AOvVaw2IVtNVixy08JsheAipnLZp&ust=1574646426550654&ictx=3&uact=3
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Figura 14 - Imagem cachorro 

 
Fonte: https://www.pinterest.at (2019). 

 

Figura 15 - Resultado imagem sem classe cachorro 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Cada imagem apresentou uma pontuação levemente abaixo comparada aos 

outros resultados. A primeira imagem apresentou 82,6% de acerto, enquanto a outra 

apresentou 88.5%. Essas imagens apresentaram resultados negativos, pois eles não 

estão corretos para o modelo A razão pela a pontuação apresentar alta e os resultados 

apresentarem negativos, o modelo encontrou padrões muito parecidos ou até mesmo 

iguais onde não são visíveis normalmente, apesar destas imagens não serem nada 

parecidos com as imagens das classes. Outro fator que pode ter afetado o modelo a 
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classificar erroneamente essas imagens, na classe de Placas de Pare possui duas 

imagens que tem um ambiente no fundo, isso faz com que o modelo pegue esses 

padrões e dê uma classe e pontuação alta.  

 

4.2 RESULTADO GERADO DENTRO DO MODELO DE TREINAMENTO 

 

4.2.1 Resultado do Treinamento com Imagens da Internet 

 

Esse primeiro resultado é quando a imagem já faz parte de uma classe, ou seja, 

essa imagem que já foi treinada pelo Visual Recognition: 

 

Figura 16 - Placa de 80KM da internet                  Figura 17 - Placa 80KM da internet 

           
Fonte: matome.naver.jp (2019).                             Fonte: protectorfiresafety.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjV2YPIxp7mAhX0ILkGHZD2AVoQMwg0KAcwBw&url=https%3A%2F%2Fmatome.naver.jp%2Fodai%2F2147581226718724601&psig=AOvVaw1xK6sss8qZGtwal2FKUv_S&ust=1575636784908900&ictx=3&uact=3
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjV2YPIxp7mAhX0ILkGHZD2AVoQMwg0KAcwBw&url=https%3A%2F%2Fmatome.naver.jp%2Fodai%2F2147581226718724601&psig=AOvVaw1xK6sss8qZGtwal2FKUv_S&ust=1575636784908900&ictx=3&uact=3
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjV2YPIxp7mAhX0ILkGHZD2AVoQMwg0KAcwBw&url=https%3A%2F%2Fmatome.naver.jp%2Fodai%2F2147581226718724601&psig=AOvVaw1xK6sss8qZGtwal2FKUv_S&ust=1575636784908900&ictx=3&uact=3
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Figura 18 - Resultados do modelo das imagens da internet 

 
Fonte: IBM (2019). 

 

Os resultados mostrados pelo modelo treinado para duas imagens foram de 

pontuação de 92% de que cada imagem pertence corretamente na sua classe. Esses 

resultados foram positivos. A classificação pelo modelo mostra a pontuação de todas 

as classes criadas, neste resultado mostra que classe de Placas de 80KM tem 0% de 

ser da classe de Placas de Pare. O resultado apresentado está positivo, o modelo 

acertou a classe e a pontuação corretamente. 

 

4.2.2 Resultado do Treinamento com Imagens da Internet Sem Treinamento 

 

O segundo resultado representa as imagens que foram retiradas da internet, e 

que não estão no assets de treinamento, mas que através dos resultados pode definir 

sua classe: 
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Figura 19 - Placa de pare da internet                    Figura 20 - Placa de 80KM da internet 

        
Fonte:  shoptrans.com.br (2019).                           Fonte: comunicadorefectivo.blogspot.com (2019). 

 

Figura 21 - Resultados do modelo das imagens da internet sem treinamento 

 
Fonte: IBM (2019). 

 

Os resultados mostrados pelo modelo treinado para as duas imagens que não 

foram treinados apresentaram de pontuação de acerto 92% para a classe correta para 

imagem da placa de pare e trouxe 0% de acerto para a outra classe. Para a imagem 

de 80KM o modelo acertou em 91% a classe de placas de 80KM e ainda encontrou 

5% de padrões da outra classe. O modelo classificou cada imagem corretamente e os 

resultados foram positivos. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjnopPA057mAhVUGrkGHRx1BesQMwgrKAAwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.shoptrans.com.br%2Fnoticias%2Ftransito%2Fdepredacao-sinalizacao-viaria-custa-dinheiro-e-vidas-transit-3887&psig=AOvVaw2ZjHKG_pyfRbpz36vdRZBm&ust=1575640257920812&ictx=3&uact=3
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjnopPA057mAhVUGrkGHRx1BesQMwgrKAAwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.shoptrans.com.br%2Fnoticias%2Ftransito%2Fdepredacao-sinalizacao-viaria-custa-dinheiro-e-vidas-transit-3887&psig=AOvVaw2ZjHKG_pyfRbpz36vdRZBm&ust=1575640257920812&ictx=3&uact=3
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjnopPA057mAhVUGrkGHRx1BesQMwgrKAAwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.shoptrans.com.br%2Fnoticias%2Ftransito%2Fdepredacao-sinalizacao-viaria-custa-dinheiro-e-vidas-transit-3887&psig=AOvVaw2ZjHKG_pyfRbpz36vdRZBm&ust=1575640257920812&ictx=3&uact=3
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4.2.3 Resultados de Treinamento com Imagens Sem Classe 

 

Este terceiro resultado apresenta a pontuação das imagens que não possuem 

classe no modelo para serem definidas e são diferentes das imagens que trouxeram 

resultados pelo aplicativo:  

 

Figura 22 - Imagem sem classe peixes                     Figura 23 - Imagem sem classe cerejeira                     

      
Fonte:   adfas.org.au (2019).                                      Fonte: pikby.com 

 

Figura 24 - Resultados do modelo das imagens da internet sem classe 

 
Fonte: IBM (2019). 

 

A imagem dos peixes apresentou 86% de acerto para a classe de placas de 

pare e 28% que o modelo encontrou de padrão para a classe de placas de 80KM, 

enquanto a imagem apresentou 90% para a classe de placas de pare e encontrou em 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiZgMi24J7mAhUYK7kGHa6bD6kQMwgrKAAwAA&url=https%3A%2F%2Fwww.adfas.org.au%2Fcontact%2F&psig=AOvVaw21LgNDpYlhvhHWiNd75wqo&ust=1575643727513264&ictx=3&uact=3
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiZgMi24J7mAhUYK7kGHa6bD6kQMwgrKAAwAA&url=https%3A%2F%2Fwww.adfas.org.au%2Fcontact%2F&psig=AOvVaw21LgNDpYlhvhHWiNd75wqo&ust=1575643727513264&ictx=3&uact=3
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiZgMi24J7mAhUYK7kGHa6bD6kQMwgrKAAwAA&url=https%3A%2F%2Fwww.adfas.org.au%2Fcontact%2F&psig=AOvVaw21LgNDpYlhvhHWiNd75wqo&ust=1575643727513264&ictx=3&uact=3
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12% de padrões para a outra classe. Essas imagens apresentaram resultados 

negativos, pois eles não estão corretos para o modelo. São as mesmas situações para 

as imagens sem classe que foi retornado os resultados pelo aplicativo. A razão pela a 

pontuação apresentar alta e os resultados apresentarem negativos, o modelo 

encontrou padrões muito parecidos ou até mesmo iguais onde não são visíveis 

normalmente, apesar destas imagens não serem nada parecidos com as imagens das 

classes. Outro fator que pode ter afetado o modelo a classificar erroneamente essas 

imagens, na classe de Placas de Pare possui duas imagens que tem um ambiente no 

fundo, isso faz com que o modelo pegue esses padrões e dê uma classe e pontuação 

alta.  

 

CONCLUSÃO 

 

Usando a ferramenta de leitura de imagens Visual Reconigtion para classificar 

placas de sinalização de trânsito, obtiveram resultados positivos para imagens que 

foram treinados no modelo da ferramenta e as imagens fotografadas. O sucesso dos 

resultados dessas imagens foi devido às pontuações altas e devido ao modelo ter 

classificado corretamente as classes correspondentes para as imagens.  

Ao tentar classificar imagens que não possuem uma classe, os resultados 

foram negativos, por não possuírem uma classificação correta para ambos e 

apresentarem pontuações altas. 

Para chegar a resultados mais corretos, é necessário ter uma diversidade maior 

de imagens, que possibilitem treinamentos dentro do modelo apresentado neste 

projeto. 

Trazendo os resultados dentro do modelo, ele traz todos os resultados 

possíveis para cada imagem, neste caso houve duas classes possíveis, de Pare e 

80KM, e para cada imagem ele trouxe um porcentual de acerto, onde um é classe que 

pertence a imagem e a outra classe onde pode trazer um pequeno padrão ou ser nulo 

(0%). Já no aplicativo o Visual Recognition traz apenas o resultado relevante, que a 

classe que corresponde ao da imagem. 

Valar destacar que, durante o desenvolvimento, esta pesquisa sofreu algumas 

limitações, a ferramenta que seria utilizada para a ideia original proposta ficou 
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depreciada por parte da empresa, pois já não estava mais presente no serviço 

utilizado.  

Ao concluir com este artigo, além de ganhar uma nova experiência com o 

desenvolvimento e pesquisas realizadas para chegar aos devidos resultados, foram 

encontradas dificuldades durante o desenvolvimento, porém foram superadas e o 

aplicativo funcionou corretamente com a proposta neste artigo.  
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EXTREMOS DE VENDA UTILIZANDO STORYTELLING E AZURE EM PRODUTOS 

DE VAREJISTA 

 

Willian Batista Carvalho22 
Ricardo Tiago de Sá23 

 

RESUMO 

O Storytelling é a arte de contar histórias e fazer com que seus ouvintes e leitores 
fiquem focados no assunto e que os mantenha entretidos e interessados no tema 
abordado. O estudo realizado abordou todo o percurso para a obtenção de resultados 
utilizando aprendizagem de máquina e inteligência de mercado. Assim como uma 
história, este estudo segue uma sequência de início, meio e fim que será explanada 
no formato de Storytelling. O presente trabalho teve como objetivo mostrar os picos e 
extremos de venda de uma varejista ao passar do seu tempo de maturidade e 
confirmar através de machine learning que há diversos padrões que podem ser 
explorados. 
 

Palavras-Chave: Storytelling. Azure. PowerBI. Padrões.  

 

ABSTRACT 

The Storytelling is the art of tell stories and make listeners and readers stay focused 
on topic and keep than entertained and interested in the topic covered. The study 
conducted went all the route to obtaining the result using machine learning and 
business intelligence. Just like a story, this study follow a sequence of start, middle 
and end that will be explained in the format of storytelling. The presente work had how 
objective show the spikes and extreme of sells of a retailer as they mature and confirm 
through the machine learning that there are divers standards that can be explored 
Descrever aqui o resumo do trabalho transcrito para a língua inglesa. 

 

Keywords: Storytelling. Azure. PowerBI. Standards 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

“Dado é um valor atribuído a alguma coisa[...]Mesmo os objetos mais comuns 

levam com eles um monte de dados” (ESCOLA DE DADOS, 2019) 
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Através destes dados podemos obter informação, que é a junção, organização 

e manipulação desses dados. “Informações são dados tratados. O resultado do 

processamento de dados são as informações” (LUIS BLOG, 2019) 

Na história escrita e falada temos o surgimento de uma área de estudo, a 

computação. “A computação é um corpo de conhecimentos formado por uma 

infraestrutura conceitual e um edifício tecnológico onde se materializam o hardware e 

o software” (FONSECA FILHO, 2007, p 13) 

A partir dela, tornou-se possível realizar tarefas que anteriormente 

demandavam muito tempo ou trabalho repetitivo com mão de obra humana, como é o 

caso dos cálculos matemáticos, por exemplo uma somatória extensa, análise de 

sangue e doenças em laboratórios, produção de veículos automotores, entre outras, 

assim possibilitando a obtenção de resultados mais rápidos e precisos, uma vez que 

o computador depois de calibrado ou preparado pode trabalhar incessantemente com 

pausas apenas para manutenção e manter as métricas utilizadas em todas as 

repetições necessárias. 

E além das tarefas repetitivas ou tarefas que dependem de uma constante 

exatidão, a computação também participa das reduções do consumo de papel com os 

dispositivos de armazenamento, como o Hard Disk, Solid State Drive, fitas magnéticas 

entre outras. 

O avanço da tecnologia na computação tornou possível o armazenamento de 

dados e consequentemente uma nova forma de obter informação, tudo de forma 

precisa e rápida, facilitando assim o trabalho da área de inteligência de mercado. 

”Dados são importantes, não apenas para a operação de uma empresa, mas também 

para gerar insights e nortear ações que visam entender as necessidades dos clientes” 

(BRASIL SOFTLINE, 2017) 

Para aumentar as vendas das empresas uma técnica foi adotada para ajudar 

neste quesito, trata-se do storytelling, muito utilizado para entreter, obter total atenção 

e principalmente encantar seus ouvintes. 

A ação de contar histórias pode auxiliar empresas a entender o mercado de 

negócios ao qual estão inseridas, através do entendimento dos dados e informações 

desde o início do seu armazenamento até os dias atuais, explanando dados reais da 

empresa de forma temporal a fim de entender as alterações, picos e variações a qual 



 

200 
Tecnologia da Informação: imersão, prática e pesquisa (ISBN: 978-65-88712-46-7) 

cada área ou produto percorre ou percorreu dentro de um período de tempo 

estipulado. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 DADOS 

 

A importância dos dados e seu impacto nas tomadas de decisões dentro das 

empresas aumentam a cada dia, elevando a necessidade da área de estudo Ciência 

de Dados. “A ciência de dados difere das análises estatísticas e da ciência da 

computação em seu método que é aplicado a dados coletados usando princípios 

científicos” (E-COMMERCE BRASIL, 2014) 

 

2.2 MINERAÇÃO DE DADOS 

 

A técnica de mineração busca grandes massas de dados que podem estar 

relacionados ou não. Através da busca/identificação de padrões, pode-se tomar 

decisões mais assertivas. “[...] a mineração contribui de forma significativa no 

processo de descoberta de conhecimento, permitindo aos especialistas concentrarem 

esforços apenas em partes mais significativa dos dados” (CAMILO; SILVA, 2009, p. 

9) 

 

2.3 MACHINE LEARNING 

 

Nos dias atuais os dados são considerados petróleo ou ouro, “[...] em mercados 

cada vez mais acirrados, os dados são como ouro para quem quer criar diferenciais 

competitivos” (AD News, 2016), pois através desses dados podemos identificar 

padrões e anomalias constantes, isso facilita o entendimento do que o cliente está a 

procura “É preciso saber que os dados permitem às empresas e organizações 

entenderem seus clientes, produtos e processos muito melhor” (E-COMMERCE 

BRASIL, 2014) 
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A evolução do mercado forçou o aprimoramento da T.I(Tecnologia da 

Informação), instigando a criação de novas tecnologias e formas de melhorar a 

gerencia dos dados e se impor perante o mercado de negócios. 

 

Assim, a importância da TI para o processo decisório Ensslin et al (apud 
Pacheco, 1996) é ressaltada, pois: permite que um número maior de 
informações, mais detalhadas e completas [...] o que, de certa forma, permite 
um aumento da eficiência do decisor nas etapas iniciais do processo decisório 
(PACHECO, 2000) 

 

Para que aumente cada vez mais o número de processos realizados por 

máquinas, reduzindo assim a necessidade de uma mão de obra repetitiva, criou-se a 

ideia de fazer com que uma máquina começasse a aprender padrões e que com esses 

padrões, por sua vez, realizasse alguma decisão. “As técnicas de aprendizagem 

automática podem ser definidas como um conjunto de métodos capazes de detectar 

automaticamente padrões nos dados” (CALVO et al., 2018) 

O machine learning, como foi chamado a técnica de aprendizado de máquina, 

visa mostrar padrões estatísticos ou anomalias que ocorreram no tempo determinado 

no início do processo, porém esses valores estatísticos não representam uma solução 

definitiva, nem mesmo conseguem explicar algum fato, para isso se utiliza a técnica 

de Storytelling que explana essa estatística em palavras. “Machine Learning [...] é 

capaz de analisar uma grande quantidade de dados por meio de métodos estatísticos 

[...] para encontrar padrões do banco de dados e [...] conseguir fazer determinações 

ou predições” (TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, 2018) 

 

2.4 STORYTELLING 

 

A arte de contar histórias pode motivar pessoas e até mesmo servir como 

influência para realizar alguma atitude. “Histórias convincentes sobre ciência podem 

motivar as pessoas a se envolver e responder questões relevantes sobre problemas 

enfrentados pela sociedade” (PLOS BIOLOGY, 2018) 

Alguns exemplos de aplicabilidade de storytelling, tais como na área de 

marketing, funil ou narrativas da história empresarial para criar um privilégio ao 

cliente”. Narração baseada em funil: É quando um anunciante usa uma série de 
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mensagens para orientar um potencial cliente a seguir um caminho como um funil até 

que a compra seja realizada” (FACEBOOKIQ, 2015) 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

O presente artigo abordará técnicas de machine learning em uma base de 

dados de uma empresa do ramo varejo que cedeu espaço e livre uso dos seus dados 

de venda para objeto de estudo. 

A base de dados consiste na listagem das vendas dos produtos ao longo dos 

últimos 10 anos incluindo os produtos e seus códigos, categorias e departamentos, 

custo, preço de venda, quantidade vendida, valor no banco de dados, valor calculado, 

dia, mês, ano e dia da semana. 

Para realizar essas técnicas de machine learning serão utilizados dois sistemas 

principais, Microsoft Azure e o Microsoft PowerBI 

Microsoft Azure é uma plataforma focada em processamento em nuvem, esta 

plataforma possui diversos serviços, podendo variar de máquinas virtuais a serviços 

de armazenamento. Um dos serviços que o Azure disponibiliza é o AzureML, que é 

um serviço dedicado para todos os processos de machine learning e data mining. 

“Azure é um conjunto de serviços de nuvem para auxiliar organizações e pessoas nos 

desafios de negócios” (MICROSOFT AZURE, 2019). 

PowerBI é um sistema focado na demonstração gráfica para processos de 

negócios, presente principalmente em ambientes de business intelligence onde é 

possível criar demonstrações e compartilhar essa visualização com toda a 

organização ou pessoas envolvidas. “PowerBI é uma solução de análise de negócios” 

(MICROSOFT POWER BI, 2019) 

Primeiramente devemos nos atentar a filtragem de dados, onde definisse os 

dados e as colunas que serão utilizados, estes podem ser valores os quais deseja se 

estuda, como data e hora, época do ano, categoria e departamento, etc. Além da 

separação dos dados, novas colunas também podem ser criadas 

Para o storytelling esse momento de filtragem deve ser realizado de forma 

cautelar e com muita atenção, pois uma coluna que seja retirada de forma errada pode 

apresentar no final uma diferença enorme de valor e resultado. 
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Há a utilização de algumas tecnologias essenciais para obtenção desses 

resultados, são elas, Microsoft Excel e R Studio, sendo delas boa parte da agilização 

dos processos, atuando como facilitadoras da extração de resultados.  

Nos processos de machine learning foram utilizados algoritmos de regressão e 

classificação, sendo mais viável a regressão para identificação dos padrões e 

possíveis predições 

A imagem abaixo representa o algoritmo Multiclass Decision Forest, de 

classificação.  

Mostra uma acurácia no geral a um nível bom, além de sua acurácia média 

também estar com uma assertividade alta, como observa-se na imagem abaixo 

 

Figura 1 – Multiclass Decision Forest 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

Alguns algoritmos trabalham com métricas de acurácia e outros com erro 

relativo ou absoluto, como é o caso do Multiclass Decision Forest e o Multiclass Neural 

Network que trabalham com métricas de acurácia e os algoritmos Boosted Decision 

Tree Regression e Possion Regression que trabalham com métricas de erro. 

O Boosted Decision Tree Regression e o Poisson Regression são dois bons 

algoritmos que representam está métrica. Este tipo de algoritmo também tem sua 

importância, uma vez que quanto mais próximo de zero melhor será o resultado. Na 

imagem abaixo pode-se notar como citado acima, que o algoritmo da esquerda 
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(Boosted Decision Tree Regression) tem um erro absoluto menor se comparado ao 

Poisson Regression, portanto torna-se mais viável sua utilização 

 

Figura 2 – Boosted Decision Tree Regression 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

O algoritmo da figura 3 possuí uma taxa de acurácia geral e mediana bem alta, 

mostrando que a regressão feita com a base de dados teve êxito ao realizar os testes 

de assertividade. Para este foi utilizado o algoritmo de rede neural de duas classes, 

sua funcionalidade trabalha de forma binária, ou seja, há ou não há uma venda do 

item neste caso em um determinado dia da semana. 
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Figura 3 – Two-Class Neural Network 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

Além destes, outros algoritmos foram utilizados, a tabela abaixo mostra os 

resultados obtidos em todos os testes de aprendizagem de máquina. 

 

Tabela 1 – Algoritmos de ML 

Fonte: Autor (2019) 

 

Para obter os resultados deste trabalho foi utilizado o algoritmo de Floresta de 

Decisão de Múltiplas Classes, o qual, mesmo com uma acurácia geral mais baixa do 

algoritmo de rede neural trouxe uma confiabilidade maior devido sua matriz de 

precisão mostrada na figura 1, Diego Nogare e Thiago Zavaschi (2016), nem sempre 

modelos com acurácia maior são melhores que modelos com acurácia menor. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A apresentação dos resultados seguirá a sequência,  

 Filtragem dos dados.  

 Picos de venda.  

 Encontro de padrões de venda.  

 Comprovação em algoritmo de aprendizagem de máquina 

 

Algoritmos Acurácia Geral 
Acurácia 
Mediana 

Erro absoluto 
Médio 

Erro relativo 
Médio 

Boosted Decision Tree  
Regression     1.333 0.850 

Poisson Regression     1.565 1.785 

Multiclass Decision  
Jungle 0.226 0.779     

Multiclass Decision 
 Forest 0.819 0.948     

Two-Class Neural  
Network 0.987 0.988     
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A etapa de filtragens dos dados, apresentados nas figuras 4, 5 e 6, apresenta 

os ajustes necessários e filtros aplicados para que se obtivesse o melhor desempenho 

e coerência na relação dos procedimentos de Machine Learning.  

A primeira busca realizada foi para entender os dados os quais iriamos 

trabalhar, sendo utilizadas datas, características do produto e características do 

evento, como valor e quantidade. 

 

Figura 4 – Primeira busca 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

A segunda busca realizada já havia um entendimento dos dados, porém ainda 

fazia-se necessário o encontro da classe determinante para se trabalhar e começar o 

processo de aprendizagem de máquina.  

 

Figura 5 – Segunda busca 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

A terceira e última busca realizada foi a definitiva, onde tivemos o entendimento 

dos dados, a classe determinante e os processos de aprendizagem aos quais estes 

dados iriam passar. 

 

Figura 6 – Terceira busca 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

Ao concluir a busca pelos dados e realizar a sua filtragem pode-se identificar 

facilmente seus picos de venda com algumas ferramentas, sendo utilizado neste 

trabalho o PowerBI e o próprio Excel. 



 

207 
Tecnologia da Informação: imersão, prática e pesquisa (ISBN: 978-65-88712-46-7) 

Para que estes picos de venda fizessem mais sentido foi necessário a 

separação dos dados por dia de semana, mês ou ano, assim pode-se visualizar mais 

facilmente o que se vende mais e em qual período, a figura 7 mostra que quanto mais 

próximo ao final de semana, quase todos os produtos passam a ter um número de 

venda superior aos demais dias, além disso podemos ver no topo do gráfico que 

alguns itens tendem a seguir um padrão comum de elevação nas vendas, está 

situação será abordada abaixo. 

 

Figura 7 – Produtos x Dia da semana 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

Na figura 8 temos a separação dos dados em meses do ano, ficam nítido em 

qual época do ano um certo produto é vendido em maior ou menor quantidade por 

alguma razão exterior, tempo, clima ou valor e inflação por exemplo. 
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Figura 8 – Produtos x Ano 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

Padrões de venda encontrados na base do varejista mostram possibilidades de 

aumento de venda, onde produtos que teoricamente não possuem uma relação 

próxima acabam sendo vendidos em conjunto, são eles, combinação de carnes 

bovinas e bebidas achocolatadas, sendo vendidos na mesma linha crescente ou 

decrescente, onde no momento em que um dos produtos sobe, o outro tende a 

acompanhar esse crescimento ou redução de vendas. 

Para que o aumento das vendas ocorra, será necessário criar uma estratégia 

entre a equipe de marketing e a equipe de vendas, por exemplo um sorteio de algum 

item onde o cupom do cliente será adquirido quando os produtos forem comprados 

em conjunto 

Com a utilização do Microsoft Excel para encontrar ocorrências de venda, em 

conjunto do Microsoft PowerBI para representar isto de forma gráfica, temos os 

seguintes padrões abaixo.  

Padrão encontrado mensalmente na venda de carnes bovinas e bebidas 

achocolatadas, padrão de venda de iogurtes e frutas e também amaciantes com 

achocolatados em pó, recorrente do registro de 10 anos de vendas.  
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Figura 9 – Carnes Bovinas x Bebida achocolatado 2016 à 2019 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

Figura 10 – Carnes x Bebida achocolatado 2011 à 2015 

 
Fonte: Autor (2019) 
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Figura 11 – Carnes x Bebida achocolato 2008 à 2011 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

Figura 12 – Produtos combinados 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

Outros padrões foram encontrados, como Amaciante de 2 litros e achocolatado 

em pó, Frutas e Iogurtes e Aguardente com chocolate é pó, sendo.  
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 Iogurtes e Frutas: Identificado padrões nas vendas realizadas durante o mês, 

onde uma média de todo o período analisado (10 anos) é utilizada, ou seja, o 

mês de março em todos os 10 anos de dados gerou está correlação nas 

categorias 

 Achocolatado em pó e Aguardente e Achocolato em pó com Amaciante: São 

padrões encontrados na mesma forma que o padrão anterior com a exceção 

de que foram utilizados gráficos anuais, mostrando suas vendas durante todos 

os 12 meses do ano durante 10 anos 

 

A comprovação dos padrões encontrados foi obtido através do aprendizado de 

máquina no Microsoft Azure com o algoritmo de Floresta de Decisão de Múltiplas 

Classes. 

Este algoritmo obteve o melhor resultado dentre os testados e utilizados como 

mostra a figura 1. Com este resultado firmamos a existência de picos de venda com 

itens semelhantes entre os dias do mês ou dias da semana, informação gráfica 

presente nas figuras 9, 10 e 11. 

 

5 CONCLUSÃO  

 

Com a finalização deste trabalho é possível afirmar que no ambiente do 

varejista estudado, há muitos itens que coincidem em suas vendas, e outros que 

possuem seus picos de venda no mesmo padrão. 

Foram encontrados padrões entre produtos com grande volume de saídas e 

que tem grande impacto após as quintas-feiras de cada semana, além destes, 

produtos como verduras e cosméticos também possuem um padrão, que vem a 

ocorrer nas segundas-feiras e que seguem a mesma linha de padrões do modelo 

utilizado (carnes bovinas e bebidas achocolatadas), quando um aumenta ou diminui o 

outro segue o mesmo caminho. 

Padrões encontrados, previsões realizadas e a comprovação através dos 

dados de meses e anos atrás, mostram que há uma combinação sinérgica entre os 

produtos e que é possível realizar trabalhos de marketing junto a equipe de inteligência 

de mercado, podendo aumentar suas vendas e manter a correlação entres os itens. 
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Em meio ao estudo muitas dificuldades foram encontradas, sendo muitas delas 

ligada ao aprendizado de máquina, onde o entendimento do resultado precisava ser 

minuciosamente interpretado para que o erro fosse reduzido ao máximo, além da 

dificuldade com o entendimento a demora para processar os dados acabou pesando 

bastante para finalizar os resultados, devido a duração média de cada novo 

processamento estar em torno de 8 horas e processando apenas um algoritmo por 

vez. 

Próximo passo após este estudo deve ser a implantação dos resultados na 

empresa, entender o comportamento que haverá e criar novas estratégias com base 

nos resultados do trabalho 

Para o futuro podemos realizar novas buscas com filtros e quantidade de 

registros diferentes.  

Trata-se da base de dados de um varejista com bom volume de dados diários, 

o que facilita a realização de novas buscas e formas de se filtrar os dados para análise. 

Neste trabalho foi utilizado apenas tabelas de vendas e algumas características 

do produto, porém dados são muito mais que isso, há outras áreas dentro do mesmo 

varejista que podem ser exploradas, como estoque, compras, cobrança, etc. 
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MACHINE LEARNING NO PROCESSO COMERCIAL: A APLICAÇÃO DE 

DESCOBERTAS DE PADRÕES POR MEIO DO EMPREGO DE REGRAS DE 

ASSOCIAÇÃO 

 

Willian Schütt24 
Emerson Schafhauser25 

 

RESUMO 

Com o desenvolvimento do presente artigo, foram abordadas práticas de 
aprendizagem de máquina dentro da área de vendas, utilizando métodos de regras 
de associação e o algoritmo Apriori na geração de conjuntos para a descoberta de 
padrões entre os produtos de um supermercado, utilizando a ferramenta Azure 
Machine Learning Studio, que disponiliza um workspace visual e iterativo do tipo 
"arrastar e soltar" para criação das análises descritivas. O estudo aborda a importância 
das regras de associação no ambiente de vendas, demonstrando os resultados 
gerados e discutindo suas qualidades e defeitos, apontando melhorias e delimitações 
nos dados e a possibilidade de novas análises de diferentes ramos da aprendizagem 
de máquina, auxiliando o supermercado em planejamentos e decisões futuras. 

 

Palavras-Chave: Aprendizagem de máquina. Regras de associação. Descoberta de 
padrões.  

 

ABSTRACT 

With the development of this article, machine learning practices within the sales area 
were approached, using association rule methods and the Apriori algorithm in the 
generation of sets for pattern discovery among supermarket products, using the Azure 
tool. Machine Learning Studio, which provides a drag-and-drop iterative visual 
workspace for creating descriptive analysis. The study addresses the importance of 
association rules in the sales environment, demonstrating the results generated and 
discussing their qualities and defects, pointing out improvements and delimitations in 
the data and the possibility of further analysis of different branches of machine learning, 
assisting the supermarket in planning. and future decisions. 

 

Keywords: Machine learning. Association rules. Pattern discovery. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mundo está em constante evolução, principalmente nas áreas tecnológicas, 

onde a cada dia surgem novas soluções inovadoras, desde sistemas preditivos até 

robôs inteligentes programados por meio de técnicas de aprendizagem contínua. 

O termo Inteligência Artificial ou Artificial Intelligence (AI) já era utilizado na 

década de 50 quando cientistas começaram a sonhar com a construção de máquinas 

complexas, buscando métodos computacionais que simulassem a capacidade 

humana, e então, a área de estudo AI foi criada (PONTES, 2011). 

Desde sua criação, a AI possuí duas dimensões onde são utilizados e 

pesquisados diferentes métodos, tentando implementar e centralizar de forma 

computacional os sistemas que pensam e agem de forma racional e também de forma 

semelhante aos seres humanos, medindo um equilíbrio entre uma ciência empírica, 

envolvendo hipóteses e confirmação experimental com um racionalismo envolvendo 

combinações matemáticas e engenharia (RUSSEL; NORVIG, 2013). 

Mas para que a AI tivesse essa semelhança de comportamento inteligente, era 

necessário que a mesma tivesse a capacidade de aprendizado, e então, a subárea do 

Aprendizado de Máquina ou Machine Learning (ML) foi criada. Nela se estudam novos 

métodos computacionais para adquirir novos conhecimentos, habilidades e organizar 

os conhecimentos já adquiridos (BATISTA, 2003 apud FILIPE, 2007). 

 

O aprendizado possibilita que o sistema faça a mesma tarefa ou tarefas sobre 
uma mesma população de uma maneira mais eficiente a cada execução. O 
campo do aprendizado de máquina é concebido pela questão de como 
construir programas, que automaticamente melhoram com a sua experiência 
(MACHADO, 2009, p. 42). 

 

Dentro da área de ML, destacam-se as áreas de aprendizagem supervisionada 

e aprendizagem não supervisionada ou Unsupervised Learning (UL) que é o foco da 

pesquisa deste artigo e engloba a utilização de agrupamento de objetos com 

características similares, na qual o sistema supõe que um conjunto de observações 

ou exemplos não estão rotulados, e com isso, o sistema tenta classificar e organizar 

esses conjuntos agrupando-os em determinados graus de similaridade (PRATI, 2006).  

Dentro desse aprendizado destacam-se as regras de associação, ela 

caracteriza o quanto a presença de um conjunto de itens nos registros de uma base 
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de dados implica na presença de algum outro conjunto distinto de itens nos mesmos 

registros (GONÇALVES, 2005). 

Por exemplo, existe uma disputa de mercado entre chocolates e perfumes, na 

qual se percebe que os produtos não possuem nenhuma relação, mas pense em dias 

comemorativos como, Dia das Mães ou Dia dos Namorados, nesses dias as pessoas 

ficam com um pensamento do que comprar para aquela pessoa amada e as opções 

mais convenientes são chocolates e perfumes. Desta forma, é criada uma relação 

entre os produtos mesmo sendo de setores completamente diferentes, as regras de 

associação encontram essas relações ocultas entre os produtos e auxiliam as 

empresas em determinadas tomadas de decisão (TOLEDO, 2016). 

De acordo com esses conceitos, o propósito desta pesquisa estará voltado para 

a descoberta de regras de associação, por meio do emprego da ferramenta Microsoft 

Azure e uma base de dados que representa três meses de vendas de um 

estabelecimento varejista, onde demonstram os itens pertencentes á cada venda, cujo 

objetivo é a descoberta de tendências que possam ser usadas para entender e 

explorar padrões de comportamento dos dados, focando na melhoria dos processos 

de marketing, possibilitando a veiculação de promoções mais eficientes baseadas nos 

padrões encontrados. 

Este trabalho está escrito e estruturado da seguinte forma: Na próxima seção 

ocorrerá o detalhamento técnico das áreas que a pesquisa contempla. Na Seção 3, 

serão apresentados os detalhes acerca das ferramentas e dos materiais utilizados. 

Na sequência a próxima seção apresentará os resultados encontrados e as 

discussões necessárias. Por fim, este artigo trará as conclusões finais e apresentará 

todas as referências utilizadas em sua elaboração. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MARKETING 

 

Marketing (do inglês market = mercado) constituí uma filosofia de gestão que 

reconhece que o cliente/consumidor é o foco total da empresa, se concentra apenas 

no cliente e no mercado em que a empresa está. O conceito de marketing envolve as 

ações de vender, divulgar, propagar, promover, distribuir, definir preço, construir 
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marcas, atender o cliente e, sobretudo, encantá-lo e fidelizá-lo. Realiza processos de 

análise ao cliente, antes mesmo da iniciação de produção da empresa, definindo quais 

medidas tomar para ter um relacionamento duradouro e estável com seus clientes 

(CHIAVENATO, 2005). 

O marketing, assim como todas as outras ciências, vem evoluindo ao longo dos 

tempos, e seu significado também. Muitas pessoas definem marketing como sendo 

um processo de venda e propaganda, porém, essas ações são apenas o pontapé 

inicial, o marketing amplia a concepção da empresa no entendimento de valor, 

mercado e necessidades do cliente (SPAREMBERGER, 2008). 

 

O marketing é a função dentro de uma empresa que identifica as 
necessidades e os desejos do consumidor, determina quais os mercados-
alvo que a organização pode servir melhor e planeja produtos, serviços e 
programas adequados a esses mercados (KATLER, 1999 apud 
SPAREMBERGER, 2008, p. 31). 

 

2.2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

O mundo é movimentado por informações e conhecimentos que são 

considerados os bens de maior valor, tanto para a vida pessoal quanto profissional. 

Nesse contexto, a tecnologia da informação (TI) é composta e gerada pelos 

conhecimentos do ser humano e utilizada para gerenciar e facilitar a propagação, 

geração, comunicação e a acessibilidade das informações e também de novos 

conhecimentos. 

Nos dias atuais, a TI é implantada para os mais diversos fins em diferentes e 

inúmeras áreas de estudo, utilizada por pessoas e organizações para acompanhar a 

velocidade de transformação e evolução que ocorre no mundo, auxiliando em 

tomadas de decisão, análises e dando um suporte geral de forma eficiente nos 

negócios de mercado, auxiliando as pessoas na comunicação, troca rápida de 

informações e no processo de agregação de conhecimento (LAURINDO et al. 2001). 

A TI está em constante evolução e já passou por diversos períodos de 

utilização, como processamento e dados, apoio à decisão, apoio estratégico, empresa 

e conexão em rede global e atualmente estamos no período de serviços em nuvem e 

estudos específicos e aprofundados em AI e ML, possibilitando coisas que antes só 

poderiam acontecer em filmes. Contudo, há muito que estudar e descobrir dentro 



 

218 
Tecnologia da Informação: imersão, prática e pesquisa (ISBN: 978-65-88712-46-7) 

dessa imensa área de conhecimento, sendo impossível determinar até onde se pode 

chegar (MORALES; ROSSETI, 2007). 

 

2.2.1 Inteligência artificial 

 

A Inteligência Artificial surgiu na década de 50 com o objetivo de desenvolver 

sistemas inteligentes que pudessem substituir os seres humanos em diferentes 

tarefas e atividades. Norvig e Russel (2013) dizem que, a AI possuí diferentes 

segmentos com as seguintes definições, sendo elas: 

 Sistemas que pensam como seres humanos: "Automatização de atividades 

que associamos ao pensamento humano, como tomada de decisões, 

resolução de problemas, o aprendizado [...]" (BELLMAN, 1978 apud NORVIG; 

RUSSEL, 2013). 

 Sistemas que agem como seres humanos: "A arte de criar máquinas que 

executam funções que exigem inteligência quando executadas por pessoas" 

(KURZWEIL, 1990 apud NORVIG; RUSSEL, 2013). 

 Sistemas que pensam racionalmente: "O estudo das computações que tornam 

possível perceber, raciocinar e agir" (WINSTON, 1992 apud NORVIG; 

RUSSEL, 2013). 

 Sistemas que agem racionalmente: "Inteligência Computacional é o estudo do 

projeto de agentes inteligentes. "(POOLE et al., 1998 apud NORVIG; 

RUSSEL, 2013). 

 

Esses segmentos têm sido seguidos por pessoas e métodos diferentes. As 

definições ditas acima, em geral são 1 e 2 definições de fidelidade ao desempenho 

humano, enquanto 3 e 4 seguem um conceito de idealismo "se faz o certo", onde 1 e 

3 correspondem ao pensamento e raciocínio, 2 e 4 ao comportamento e atuação. 

Essas definições também podem ser categorizadas por AI fraca, que se refere 

à asserção de que as máquinas talvez pudessem agir de forma inteligente e AI forte, 

referente a ascensão de que as máquinas realmente estão pensando na realização 

de atividades (GOMES, 2010, p. 236). 

2.2.1.1 Aprendizagem de máquina 
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A aprendizagem de máquina parece ser algo restrito, no entanto vem 

adaptando-se a novos ambientes e solucionando os problemas presentes e futuros, 

essa capacidade de aprender e adaptar são essenciais para o comportamento 

inteligente construído. 

O campo do aprendizado de máquina é concebido pela questão de como 

construir programas, que automaticamente melhoram com a sua experiência, onde o 

programa aprenderá de acordo com os dados obtidos podendo gerar predições ou 

associações dentre essas informações (MICHELL, 1997 apud MACHADO, 2009). 

Esse raciocínio é efetuado por inferência indutiva dos dados apresentados, são 

geradas hipóteses pela indução apresentando certas probabilidades, podendo ou não 

ser verdade, ou seja, as hipóteses geradas dependem do quanto a informação 

utilizada é concreta e real. 

A indução é um dos métodos mais utilizados para derivar conhecimento novo 

e predizer eventos futuros tanto para a aprendizagem de máquina quanto para a 

aprendizagem humana, foi dessa forma que muitos pesquisadores e cientistas 

obtiveram novos conhecimentos, por exemplo, Arquimedes que descobriu a primeira 

lei da hidrostática e o princípio da alavanca. 

O aprendizado de máquina é uma área de AI de crescente evolução e inovação, 

sendo cada vez mais utilizado em inúmeras áreas distintas, cujo objetivo principal é o 

desenvolvimento de técnicas computacionais sobre o aprendizado bem como a 

construção de sistemas capazes de adquirir conhecimento de forma automática, 

trazendo vários benefícios para a humanidade (BARANAUSKAS; MONARD, 2003). 

 

2.2.1.1.1 Aprendizagem não supervisionada e as Regras de Associação 

 

A ML possuí vários tipos de aprendizagem, dentre eles existe a aprendizagem 

não supervisionada, que consiste em receber uma grande quantidade de dados de 

entrada que não estão rotulados, ou seja, o conjunto de dados não apresenta as suas 

respectivas classes de associação (rótulos) ao algoritmo de aprendizagem (indutor), 

com isso o indutor não possuí nenhum "feedback" explícito dos dados e então, é 

realizada uma classificação organizando os dados em conjuntos que possuem alguma 

similaridade, depois o indutor faz uma análise nos conjuntos e determina o que cada 
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agrupamento significa dentro do problema que está sendo analisado 

(BARANAUSKAS; MONARD, 2003). 

As principais características da UL são o agrupamento e a associação, em que 

se agrupam instâncias similares em aglomerados e detectam as possíveis 

associações entre os atributos, um exemplo de UL pode ser dado num cenário de 

Táxi, onde o indutor pode desenvolver gradualmente um conceito de "dia de tráfego 

bom" e "dia de tráfego ruim" sem nunca terem sido rotulados conjuntos de cada um 

deles por uma base de dados (NORVIG; RUSSEL, 2013). 

As Regras de Associação (RdA’s) são uma forma de aprendizado não 

supervisionado em que se utiliza minerações de dados, descrevendo e extraindo 

novos padrões (conhecimentos) válidos que representam combinações de qualidade 

entre itens que ocorrem com determinada frequência em uma base de dados. 

Em outras palavras, esse processo analisa conjuntos de determinados itens 

(itemsets) que tem certas similaridades tanto distintas quanto ocultas, gerando regras 

e associando os itens entre si, dando ao usuário final informações que possam ser 

analisadas e utilizadas como apoio para tomada de decisões da empresa 

(DOMINGUES; REZENDE, 2005). 

As RdA's procuram gerar e identificar regras do tipo if-then (Se-Então), este tipo 

permite associar o valor observado de uma variável (item ou atributo de uma base de 

dados) ao valor de uma outra variável, ou seja, se por acaso uma condição for 

verdadeira (variável X) e uma regra associe essa condição ao valor de uma variável 

Y. então é possível inferir o valor desta variável Y. Uma de suas típicas aplicações é 

a análise de transações de compras para determinar produtos que costumam ser 

adquiridos em conjunto. 

Um exemplo de regra que poderia ser extraída é: {Cerveja} => {Carvão}, isso 

indica que um grande número de clientes que compraram cerveja, acabou comprando 

também carvão (se cerveja, então carvão), dessa forma, fica fácil compreender a regra 

gerada (BAKER; CARVALHO; ISOTANI, 2011). 

Para avaliar a qualidade de uma regra são utilizadas medidas de interesse, que 

podem ser divididas em duas classes, sendo objetiva a identificação estatisticamente 

do poder de uma regra, e subjetiva a opinião de um analista é levada em consideração 

para definir o poder de uma regra, essas medidas de interesse são compostas por 
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diferentes modelos dentro das classes objetivas e subjetivas, sendo o modelo mais 

conhecido e usado, Suporte/Confiança (Sup/Conf). 

Para uma regra ser forte e confiável, ela deve apresentar bons valores de 

suporte e confiança, dessa forma é possível descartar as regras irrelevantes e manter 

as que contêm um melhor nível de Sup e Conf. Existem várias formas de se calcular 

o Sup e o Conf em diferentes cenários, elas são calculadas a partir da frequência de 

ocorrência dos itemsets envolvidos na regra (GONÇALVEZ, 2013). 

Para Motta (2010), o Sup de uma regra A => B (Se A então B) é a percentagem 

de transações que contêm A ∪ B (Conjunto de itens de A e B) em relação ao total de 

transações de determinado conjunto de n itens, visando a probabilidade da ocorrência. 

Já em Conf de uma regra A => B é a percentagem de transações que contêm A ∪ B 

em relação a todas as transações do conjunto que contêm A, nesse caso visa a 

ocorrência de B quando A ocorre, ou seja, uma probabilidade condicional que indica 

a capacidade de predição das regras. Para utilização dessas medidas deve-se 

estabelecer limites de Sup e Conf, gerando assim um suporte mínimo (Supmin) e uma 

confiança mínima (Confmin), dessa forma reduz a amplitude do problema, gerando 

uma mineração na base de dados que atenda aos limites pré-estabelecidos, fazendo 

com que o Sup e Conf sejam maiores ou iguais (respectivamente) aos valores de 

Supmin e Confmin. 

Outra medida de interesse bastante utilizada e que complementa o Sup e Conf 

é o Lift também conhecido por interest. Para Gonçalvez (2013), o Lift dada a regra A 

=> B indica o quanto mais frequente tona-se B quando A ocorre, procurando 

dependências ou independências tanto positivas quanto negativas. A medida é 

calculada por: 

Lift(A→B) = 
𝐶𝑜𝑛𝑓(𝐴 → 𝐵)

𝑆𝑢𝑝(𝐵)
 

 

 Portanto, quanto maior o lift, mais interessante a regra, pois A aumentou 

(“lifted”) B numa maior taxa. 

Uma parte muito importante no processo de RdA’s, são os algoritmos, eles 

trabalharam em cima da base de dados implementando os requisitos pré-

estabelecidos pelo usuário e trazendo as regras geradas de acordo com o processo 

realizado. O algoritmo mais utilizado, que foi proposto em 1993 e que deu origem a 
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vários outros algoritmos e muitos ainda utilizam certos métodos dele, é o famoso 

Apriori. 

O Apriori possuí ótimo desempenho nos processamentos realizados, 

executando múltiplas passagens pela base de dados, podendo trabalhar com um 

grande número de atributos para obtenção de resultados (LIBRELOTTO; 

MOZZAQUATRO, 2013). 

 

O algoritmo Apriori utiliza uma estratégia de busca em largura com um 
algoritmo de geração e teste. Em cada nível são gerados os itemsets 
possíveis, tendo em conta os mais frequentes gerados no nível anterior. Após 
serem gerados, a frequência desses itemsets é testada, percorrendo 
novamente a base de dados de transações (FACELI et al., 2011). 

 

O método utilizado de múltiplas passagens segue o raciocínio de “dividir para 

conquistar”, buscando RdA’s para todo o tipo de expressão possível dos atributos. 

Para essa execução, o Apriori divide seus processos em três fases. A primeira fase é 

de geração, onde o Apriori vai gerar itemsets que podem ser futuramente frequentes 

e depois realiza a construção de novos itemsets assimilando elementos que possuam 

algo em comum dos itemsets gerados anteriormente. A segunda fase é de poda, onde 

o Apriori analisa os itemsets criados na fase anterior e descarta os que não são 

frequentes. A última fase é de validação, onde será feito o cálculo das medidas de 

interesse pré-estabelecidas, o Apriori realiza uma única varredura pela base de dados 

e determina as medidas para os itemsets frequentes, e informa os conjuntos fortes e 

confiáveis. 

É bom notar que nas duas primeiras fases, não se realiza a varredura na base 

de dados, portanto são processadas na memória principal do algoritmo, apenas na 

terceira fase que a memória secundária é utilizada para realizar o processo de cálculo 

das medidas de interesse (AMO, 2003). 

Entretanto, as análises feitas pelas RdA's geram uma enorme quantidade de 

regras, tanto válidas e úteis quanto redundantes e sem interesse, dificultando a 

análise e compreensão final do usuário. Uma abordagem para minimizar esse 

problema é a utilização de taxonomias durante o pós-processamento das regras, 

sendo simplificado, avaliado e visualizado o conhecimento documentado para o 

usuário final. As taxonomias em RdA's refletem uma caracterização coletiva ou 

individual de como os itens podem ser hierarquicamente classificados, ou seja, os 
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itens são categorizados e separados de diferentes formas criando uma espécie de 

árvore hierárquica, auxiliando a diminuição da geração de regras inúteis 

(GOLÇALVES, 2013). 

 

2.2.2 Azure e a computação em nuvem 

 

Com o constante crescimento no volume de dados que são gerados por cada 

empresa, torna-se bastante desafiador lidar com esses dados e desenvolver soluções 

para os problemas que surgem, tendo que investir na compra de servidores para gerar 

um poder de computação adequado. Porém com a evolução tecnológica, surgiu a 

computação em nuvem, que no geral, são plataformas online que disponibilizam 

diferentes serviços, processos e armazenamento em data centers (locais que 

possuem um grande conjunto de servidores para executar e gerenciar serviços) que 

possibilitam as empresas gerenciarem e criarem seus modelos e aplicativos 

implantando-os, sem ter que se preocupar com o poder de computação e custos 

necessários para gerir seu negócio. 

Uma das plataformas mais conhecidas de computação em nuvem é a Microsoft 

Azure, que disponibiliza servidores, conexões, infraestrutura, desempenho, entre 

vários outros aspectos permitindo as empresas a produzirem de forma flexível, 

podendo realizar processos complexos em minutos, e ainda, facilita a utilização e 

integração de qualquer linguagem de programação moderna (NOGARE; ZAVASCHI, 

2016). Na Seção 3.2, serão apresentados os detalhes do funcionamento dessa 

ferramenta. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de caráter 

qualitativo, criando testes em uma determinada base dados, utilizando ferramentas de 

computação em nuvem em conjunto com algoritmos para geração de regras de 

associação, realizando análises em busca de padrões relevantes com informações de 

qualidade. No tópico de referencial teórico foi feita uma pesquisa bibliográfica 

buscando conceituar as áreas em que o trabalho está inserido para descrever todo o 

ambiente que compõe a pesquisa e a análise feita. 
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3.1 BANCO DE DADOS 

 

Para esse cenário, está sendo utilizada uma fonte de dados ou data source de 

um estabelecimento varejista que possuí as informações de três meses de pedidos 

de clientes, contendo neles os pedidos realizados de acordo com as respectivas datas 

de compra, possuindo informações de valor unitário, quantidade, total e subtotal dos 

produtos de cada pedido. Para as regras de associação os únicos dados que importam 

são o id_pedido para identificar e agrupar os produtos com seu respectivo pedido e 

cada produto comprado em determinado pedido, para isso, é necessário eliminar 

todas as outras informações que não são relevantes para o propósito das análises. 

Os dados são referentes ao SGBD (Sistema de Gestão de Base de Dados) de 

um supermercado que possuí acesso restrito, dessa forma o data source obtido é uma 

cópia extraída e importada em arquivos no formato XLSX (Arquivos de planilhas 

geradas por/para Microsoft Excel), cada arquivo gerado contém os dados de vendas 

de um dia de determinado mês. 

 

Figura 1 - Fonte de dados no Excel sem alterações. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Com o SGBD tendo acesso restrito e o data source ser apenas cópias extraídas 

em planilhas e sendo separadas em dias, dificulta as alterações e aumenta a 

quantidade de processos para chegar ao resultado final, mantendo apenas os dados 

importantes e no formato correto para as análises. 

Primeiramente o arquivo originalmente no formato XLSX foi salvo em CSV 

(Comma-separated values, valores separados por vírgulas) de todos os arquivos, isso 

de certa forma facilita a eliminação dos dados irrelevantes. 

 

Tabela 1 - Fonte de Dados no formato CSV, exibida em um editor de texto. 

Vendas no período: 84.164,02;;;;;;;;;;;;;;;;;(Análise em Ordem Crescente de Código);;;;;; 
Código;;;Descrição;;;;;;Quantidade;;Valor Bruto;;Valor Líq.;;Nº Cli;;;;;;;; 
Nº DO DOCUMENTO: 82305;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;PDV: 5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
3;;;CEBOLA NACIONAL T-3 KG;;;;;;0,137;;0,68;;0,68;;1;;;;;;;; 
252;;;CHINEQUE FAROFA KG;;;;;;0,164;;1,96;;1,96;;1;;;;;;;; 
260;;;PAO FRANCES KG;;;;;;0,333;;2,32;;2,32;;1;;;;;;;; 
6141;;;MACARRAO RENATA CREMOSO 88G PICANHA;;;;;;2,000;;1,78;;1,78;;1;;;;;;;; 
30092;;;CAFE DAMASCO 50G SOLUVEL SACHET;;;;;;1,000;;3,39;;3,39;;1;;;;;;;; 
TOTAL DO PDV (5):;;;;;;;;;3,634;;10,13;;10,13;;5;;;;;;;; 
TOTAL DO Nº DO DOCUMENTO (5):;;;;;;;;;3,634;;10,13;;10,13;;5;;;;;;;; 
Nº DO DOCUMENTO: 82306;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;PDV: 5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
187;;;LINGUICINHA SULITA TOSCANA KG;;;;;;1,538;;18,44;;18,44;;1;;;;;;;; 
260;;;PAO FRANCES KG;;;;;;0,803;;5,60;;5,60;;1;;;;;;;; 
15609;;;DETERGENTE YPE 500ML LIMAO;;;;;;1,000;;1,98;;1,98;;1;;;;;;;; 
42391;;;ESPONJA CONDOR LEVE 4 PAGUE 3 ;;;;;;1,000;;3,29;;3,29;;1;;;;;;;; 
TOTAL DO PDV (4):;;;;;;;;;4,341;;29,31;;29,31;;4;;;;;;;; 
TOTAL DO Nº DO DOCUMENTO (4):;;;;;;;;;4,341;;29,31;;29,31;;4;;;;;;;; 
Nº DO DOCUMENTO: 82307;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;PDV: 5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
3;;;CEBOLA NACIONAL T-3 KG;;;;;;0,964;;4,81;;4,81;;1;;;;;;;; 
30;;;TOMATE KG;;;;;;0,708;;2,68;;2,68;;1;;;;;;;; 
71;;;SALSINHA UN;;;;;;1,000;;0,98;;0,98;;1;;;;;;;; 
100;;;CENOURA KG;;;;;;0,555;;1,27;;1,27;;1;;;;;;;; 
7624;;;PAPEL ALUMINIO SABENSUL 45X7.5MT;;;;;;1,000;;5,49;;5,49;;1;;;;;;;; 
14390;;;COCO FLOCOS SOCOCO SWEET UMID/ADOC 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Para realizar a eliminação dos dados foi criado um script (Arquivo de texto) em 

código Python, linguagem definida como sendo de alto nível, interpretada, imperativa, 

orientada a objetos, funcional, de tipagem dinâmica e forte. 
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Tabela 2 – Código em Python para remoção de informações irrelevantes. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

## importando a biblioteca para leitura de arquivos csv 
import csv 
## criando um objeto/variável chamado 'vendas_mercado' para receber o 
## conteúdo do arquivo csv 
vendas_mercado = open('C:/Users/Willian/Desktop/mes1_csv/10.csv') 
## criando um arquivo vazio 
lista_vendas = open('C:/Users/Willian/Desktop/mes1_csv/10_mod.csv','w') 
num_pedido = ''” 
## Laço de FOR para verificar cada linha do CSV aberto. 
for linha in vendas_mercado : 
## condições IF-THEN, verificando SE a linha começar com determinados 
## caracteres ENTAO continue (ignora a linha). 
if (linha.startswith(";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;")) : continue 
if (linha.startswith(";;;;;8   ATACADO E VAREJO LTDA")) : continue 
if (linha.startswith(";;;;;TESTE")) : continue 
if (linha.startswith(";;;;;;8   ATACADO E VAREJO LTDA")) : continue 
if (linha.startswith(";;;;;;TESTE")) : continue 
if (linha.startswith(";;;;;Período de ")) : continue 
if (linha.startswith("Vendas no período:")) : continue 
if (linha.startswith("Código;;;Descrição;;;;;")) : continue 
if (linha.startswith(";Código;;;Descrição;;;;;;")) : continue 
if (linha.startswith(";PDV:")) : continue 
if (linha.startswith("TOTAL DO PDV")) : continue 
if (linha.startswith("TOTAL DO Nº DO DOCUMENTO")) : continue 
if (linha.startswith("TOTAL GERAL")) : continue 
if (linha.startswith("Processado por:")) : continue 
if (linha.startswith("Nº DO DOCUMENTO: ")) : 
## buscando apenas os caracteres numéricos do n° do pedido 
num_pedido = linha[17:] 
num_pedido = num_pedido[:-23] 
if not (linha.startswith("Nº DO DOCUMENTO: ")) : 
## escrevendo o número do pedido e o restante das 
## linhas (todos os produtos). 
lista_vendas.writelines(num_pedido+";"+linha) 
lista_vendas.close() 
print("Processo finalizado!") 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Esse script tem como função, abrir um dos arquivos do data source em formato 

CSV, criar um novo arquivo em branco, verificar todas as linhas do arquivo CSV 

aberto, ignorando os dados desnecessários e inserindo apenas os dados importantes 

no novo arquivo criado, realizando a eliminação e organizando os dados para o 

próximo procedimento. Esse procedimento é realizado em todos os arquivos de cada 

dia e mês do data source. 

 

 

 

 

 



 

227 
Tecnologia da Informação: imersão, prática e pesquisa (ISBN: 978-65-88712-46-7) 

Figura 2 - Dados após a limpeza de informações. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Nessa etapa, o arquivo CSV já contém os dados necessários para as análises, 

porém não está no formato adequado. 

Como observado na imagem acima, o id que representa um pedido está se 

repetindo para cada produto referente aquele pedido, o correto para o reconhecimento 

e leitura das análises, é um único id representando todos os produtos do pedido, para 

isso, é necessário agrupar os produtos e os id’s em uma única linha, eliminando as 

repetições e colocando todos os produtos em conjunto. Além disso, os dados ainda 

continuam separados em arquivos por dia e por mês, porém isso pode ser facilmente 

concertado, apenas copiando e colando todos os dados dos arquivos em apenas um 

único arquivo pelo Excel, unindo os três meses e totalizando 537.345 linhas de dados. 

Em relação ao procedimento de agrupamento, a forma mais simples 

encontrada foi pelo MySQL Workbench, uma ferramenta visual que integra 

desenvolvimento, administração, design, criação e manutenção de SQL em um único 

ambiente de desenvolvimento integrado para o sistema de banco de dados, nela foi 

realizado a importação do arquivo csv, criando uma tabela específica em um banco 



 

228 
Tecnologia da Informação: imersão, prática e pesquisa (ISBN: 978-65-88712-46-7) 

de dados vazio para armazenar os dados do arquivo importado. Com o data source 

armazenado e configurado no MySQL, foi possível criar um novo script SQL para 

realizar o agrupamento adequado aos dados. 

 

Tabela 3 - Comando no MySQL para agrupar os dados. 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

SELECT  
id_pedido, 
group_concat(distinct item_pedido) as itens_pedido 
FROM 
tb_pedidos 
GROUP BY 
id_pedido 
ORDER BY 
id_pedido; 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Executando o script, os produtos foram agrupados de acordo com o id_pedido 

em que estavam relacionados e os id’s foram ordenados e mantidos sem repetições, 

com isso, o arquivo foi alterado e finalizado com sucesso, podendo ser exportado em 

formato CSV novamente para ser utilizado nas análises dentro da plataforma Azure e 

como consequência das alterações, as linhas foram reduzidas para 60.969 linhas de 

dados. 

 

3.2 MICROSOFT AZURE 

 

A tecnologia sempre está criando novas oportunidades de se inovar e facilitar 

algo já criado, uma delas é o gerenciamento e utilização de armazenamentos e 

serviços online, isso se chama computação em nuvem, dentro dessa área uma das 

plataformas mais utilizadas é a Microsoft Azure, como já mencionado anteriormente. 

O Azure disponibiliza servidores, armazenamentos, redes, software, entre 

vários outros segmentos, tudo pela web fornecendo mais segurança e poder de 

produção, tudo de forma bastante flexível. Possuí um grande conjunto de serviços de 

computação públicos e privados para auxiliar tanto uma empresa em seu negócio ou 

usuários como gerentes, desenvolvedores e administradores, permitindo a criação, 

implantação e gerenciamento de módulos, processos e aplicativos em estruturas de 

rede global que se adaptam ao negócio específico que a empresa/usuário necessita. 



 

229 
Tecnologia da Informação: imersão, prática e pesquisa (ISBN: 978-65-88712-46-7) 

O Azure utiliza a tecnologia de virtualização, que separa o acoplamento rígido 

entre o hardware do computador e seu sistema operacional, usando uma camada de 

abstração, essa camada emula todas as funções de um computador real em uma 

máquina virtual e pode-se também executar várias máquinas virtuais ao mesmo tempo 

dentro da camada, otimizando a capacidade do hardware obstruído, agilizando e 

otimizando processos. Essa virtualização se repete em grande escala, utilizando data 

centers pelo mundo todo, que possuem uma estrutura eficiente e bem definida para 

você armazenar, executar e gerenciar suas máquinas virtuais assim como seus 

processos e requisições realizadas pela interface do Azure, realizando toda a entrada 

e saída de dados de forma segura, rápida e eficaz. 

Além das máquinas virtuais, existem várias outras formas para gerenciar seus 

projetos dentro do Azure, como por exemplo, por contêineres que não necessitam de 

um sistema operacional para carregar seus dados e aplicações, aumentando a 

velocidade de carregamento da própria aplicação e dos processos realizados, ou até 

podendo ser feito sem a criação, a configuração ou a manutenção de um servidor para 

executar suas aplicações e códigos. Com isso o Azure facilita a interação da 

empresa/usuário com suas aplicações e criações dentro dos serviços disponíveis, 

como por exemplo, serviços de AI e de ML que se comunicam naturalmente com os 

usuários por meio de recursos visuais, auditivos e de fala. 

O Serviço utilizado para realizar as análises propostas nesse trabalho foi o 

Azure Machine Learning Studio, ele é um serviço que possuí sua própria plataforma 

dentro do Microsoft Azure. É uma ferramenta colaborativa do tipo "arrastar e soltar", 

que você pode usar para criar, testar e implantar soluções para seus dados, tendo 

total foco nas análises preditivas, porém também possibilitando a realização limitada 

de análises descritivas, a plataforma oferece um workspace (local ou espaço de 

trabalho) visual e iterativo para criar modelos e experimentos com conjuntos de dados 

e módulos gerando um teste de análise, esse teste pode ser editado, salvo e 

executado novamente quando desejar, é possível também transformar seu teste em 

um serviço web do AzureML Studio para que seu modelo possa ser acessado por 

outras pessoas em um espaço reservado, chamado de galeria. 

Para realizar os testes no workspace do AzureML não há necessidade de 

programação, apenas conectar visualmente os conjuntos de dados e módulos para 

construir o modelo de análise desejado. Os conjuntos de dados são por exemplo, seus 
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data sources que podem ser importados para o AzureML pelo menu datasets 

(conjunto de dados), nele é possível criar uma nova importação e buscar seu arquivo 

localmente. 

O AzureML possuí uma paleta com diversos módulos de diferentes categorias, 

desde funções de entrada de dados até treinamentos, pontuações e processos de 

validação. O AzureML propõe ao usuário a criação de testes bem definidos e 

estruturados, para isso, existe uma determinada sequência a ser seguida: 

 Obter Dados: Primeiramente, sempre se deve planejar o que será utilizado, 

que análise será feita e principalmente que dados serão fornecidos ao teste, 

para isso o AzureML permite a importação de vários conjuntos de dados de 

diferentes fontes e formatos, tendo em mente o que a sua análise consegue 

ler e processar. 

 Preparar os Dados: Grandes partes dos dados importados deveram ter um 

pré-processamento para configurar e encaminhar as informações para a 

análise, existem diversos módulos de manipulação dos dados para realizar 

essa tarefa. 

 Definir Recursos: Após a preparação dos dados, é necessário definir o que 

será feito com eles, seleção de colunas e linhas específicas, divisão de dados 

para teste e análise, definição do recurso chave para a análise, etc. 

 Aplicação do Teste: Nessa etapa, deve-se determinar e aplicar qual tipo de 

teste deverá ser feito e qual algoritmo/método será utilizado no seu cenário. 

 Resultado e Pontuação: No processo final do teste, devem-se definir módulos 

para formular e apresentar os resultados gerados ou utilizar módulos para 

avaliar a relevância dos resultados obtidos. 
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Figura 3 - Workspace para criação de experimentos do Azure Machine Learning Studio. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Nessa imagem é possível visualizar todo o workspace disponível pelo AzureML, 

exibindo a paleta de módulos e conjuntos, e uma análise de exemplo bem definida e 

estruturada. O AzureML possuí vários tutoriais e documentações detalhando todas as 

funções existentes, possibilitando qualquer um poder aprender a utilizá-lo. 

 

3.2 ANÁLISE 

 

Para a execução da análise, foi necessário importar o data source e criar um 

novo experimento no AzureML, habilitando seu painel para trabalho. 

Primeiramente foi adicionado o data source ao workspace, conectando-o no 

módulo customizado das regras de associação (módulos customizados são criações 

dos próprios usuários do serviço) e configurando o módulo para receber e analisar os 

dados gerando a saída das regras. 

As análises utilizarão métodos para criação das regras, esses métodos são:  

 Suporte: É calculada a frequência em que um determinado produto é 

comprado, sempre calculando a quantidade da venda do produto dividindo 

pela quantidade total das vendas, por exemplo, o data source utilizado possuí 

60.969 pedidos, supondo desses pedidos, o pão francês aparece em 10.600 
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pedidos, dessa forma, é feito o cálculo de 10.600/60.969 resultando em 0,17, 

ou seja, o pão francês possuí uma frequência de 17% na base de dados. 

 Confiança: Primeiramente, uma regra é determinada por "se x então y", as 

regras são divididas em duas partes, esta divisão acaba sendo bastante 

importante para o cálculo da confiança. As partes são representadas por lhs 

(left-hand-side = lado esquerdo) e rhs (right-hand-side = lado direito), dessa 

forma, lhs representa a parte do "se x" e o rhs representa a parte do "então 

y". Seguindo esse conceito, a confiança é calculada pela frequência em que 

o conjunto de produtos de uma determinada regra aparece no total de pedidos 

em que o produto lhs aparece, o cálculo é feito da seguinte forma, supondo a 

regra “se cenoura então batata”, a confiança calcula a quantidade em que 

esse conjunto mostrado na regra aparece no total de vendas da cenoura, 

dividindo os dois valores e sempre realizando o cálculo pelo lhs da regra, por 

exemplo, dos 60.969 pedidos, 5.000 deles aparecem cenoura e batata sendo 

comprados em conjunto e a cenoura aparece em 6.500 pedidos, então o 

cálculo é feito por 5.000/6.500, resultando em 0,76, ou seja, de todos os 

pedidos em que a cenoura foi comprada, 76% desses pedidos a batata foi 

vendida em conjunto. Esse cálculo é feito para medir a confiabilidade da regra, 

analisando se a regra é interessante e confiável para ser utilizada. 

 Lift: É o coeficiente de interesse, utilizado para avaliar as dependências entre 

o lhs e o rhs da regra. Para o lift, por exemplo, é muito mais importante uma 

regra de 60% de confiança em que o rhs tenha uma frequência bastante baixa, 

do que uma regra que possua 80% ou mais entre produtos que tenham um 

valor de suporte maior. O lift é calculado pela divisão da confiança pelo 

suporte da regra, analisando quanto mais frequente se torna rhs quando lhs 

ocorre. Caso o valor do lift seja 1, significa que existe independência entre os 

produtos, se o valor for abaixo de 1 significa que os produtos são 

negativamente dependentes e se for acima de 1 significa que os produtos são 

positivamente dependentes. Outro ponto importante, é que o lift possuí maior 

facilidade em descobrir dependências positivas entre conjuntos de produtos 

que possuam um suporte baixo. Resumindo, o lift mede a distância para a 

independência entre os produtos da regra, analisando o quão é interessante 

tal regra. 
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Esses métodos são muito importantes e analisam os principais aspectos das 

regras, um método complementando o outro, gerando em conjunto as informações 

necessárias para criação de estratégias de marketing e ofertas. 

Com isso, foram realizados testes trocando constantemente os valores dos 

métodos, após várias análises notou-se uma grande quantidade de regras contendo 

mesmos produtos, ou seja, as regras estavam sendo geradas apenas com os 

produtos que são mais vendidos. Dessa forma, as regras se tornam irrelevantes pelo 

fato dos produtos mais vendidos já serem de conhecimento do negócio. 

Para resolver esse problema, é necessário remover esses produtos da base de 

dados, permitindo que sejam geradas novas regras envolvendo produtos que são 

menos frequentes nas compras. 

 

Tabela 4 - Comandos MySQL para remover os produtos com maior frequência na base de dados. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

delete from tb_pedidos where item_pedido = 'MARMITA UN'; 
delete from tb_pedidos where item_pedido = 'MARMITA C/ANDAR KG'; 
delete from tb_pedidos where item_pedido = 'CARNE/PEIXE KG (MARMITA)'; 
delete from tb_pedidos where item_pedido = 'MARMITA LUMMI N.14 REF.856'; 
delete from tb_pedidos where item_pedido = 'MARMITA LUMMI N.16 REF.244'; 
delete from tb_pedidos where item_pedido = 'BUFFET LIVRE'; 
delete from tb_pedidos where item_pedido = 'BUFFET INFANTIL'; 
delete from tb_pedidos where item_pedido = 'BUFFET INFANTIL SABADO'; 
delete from tb_pedidos where item_pedido = 'PAO FRANCES KG'; 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Essa remoção foi feita pelo MySQL Workbench, criando comandos para excluir 

cada produto que possuí uma alta frequência na base de dados. 

Com isso, a nova base de dados foi importada para o Azure, realizando vários 

testes novos e extraindo as regras de maior interesse para uma conclusão concreta e 

precisa na tomada de decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

234 
Tecnologia da Informação: imersão, prática e pesquisa (ISBN: 978-65-88712-46-7) 

Figura 4 - Análise da base de dados dentro do AzureML Studio. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Como foi explicado anteriormente, o AzureML possuí foco nas análises 

preditivas, com isso, as análises descritivas são limitadas e as RdA’s possuem 

disponível apenas o algoritmo Apriori para gerar as regras. As análises realizadas 

nesse trabalho utilizaram o módulo Discover Association Rules, um módulo 

customizado, ou seja, criado pela comunidade para descobrir regras de associação 

na base de dados. Por ser uma criação da comunidade, o módulo possuí algumas 

limitações, como por exemplo, não trazer mais que 100 regras em cada análise, não 

permitir valores muito altos ou muito baixos nas métricas de análise do módulo e não 

exibir todas as estatísticas apresentadas na base de dados, porém, mesmo com essas 

certas limitações, foi possível gerar alguns resultados relevantes. 

Como detalhado anteriormente, as análises de RdA's levam em consideração 

os valores de suporte, confiança e lift para geração das regras, sendo eles métodos 

para calcular a frequência, confiabilidade, interesse e as dependências entre os 

produtos, para analisar a sua qualidade e quão interessante é a regra, é necessário 

medir os valores de todos os métodos, tanto individualmente quanto em conjunto, 

inclusive verificar os produtos da regra e a quantidade de vezes em que os mesmos 

aparecem em outras regras, com isso é possível encontrar conjuntos relevantes e 

interessantes para o negócio. Os resultados encontrados, não foram os melhores 

possíveis por vários fatores que serão discutidos no decorrer desse tópico. 
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A análise inicial foi realizada com os valores padrão dos métodos sendo: 

Supmin: 0.1, Confmin: 0.2, Itemset: 2-3, SortBy: Conf, porém não estavam gerando 

regras, então foi fixado um valor baixo para o suporte e foi analisado primeiramente a 

frequência dos produtos, diminuindo pouco a pouco seu valor mínimo, dessa forma, 

foram geradas as seguintes regras: 

 

Figura 5 - Exibição dos menores valores de suporte. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

O maior valor de suporte encontrado foi de 0.024978 e o menor de 0.0010, essa 

baixa frequência das regras acontece por não conter uma grande frequência de 

conjuntos de produtos nos pedidos, por exemplo, na base de dados existem produtos 

que sozinhos possuem uma alta frequência nos pedidos, porém não fazem conjuntos 

com outros itens e os poucos conjuntos que existem aparecem em poucos pedidos 

pela grande quantidade de produtos na base de dados, por esse motivo, os valores 

de suporte são baixos e a frequência de conjuntos se torna rara. 
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Figura 6 - Exibição dos maiores valores de confiança. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 
A maior confiabilidade encontrada foi de 0.805 e a menor de 0.12, no geral a 

confiança foi de 50% e 60%, a confiabilidade foi o valor mais utilizado para geração 

de regras, onde determina a probabilidade condicional de ocorrer rhs quando lhs 

ocorre, os resultados encontrados tiveram uma boa média e algumas regras obtiveram 

uma confiabilidade acima dessa média, que talvez possam demonstrar serem 

interessantes e úteis para o negócio, essas regras serão detalhadas e discutidas no 

decorrer deste tópico. 

 
Figura 7 - Exibição dos maiores valores de lift. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 



 

237 
Tecnologia da Informação: imersão, prática e pesquisa (ISBN: 978-65-88712-46-7) 

A medida de interesse demonstrou números altíssimos em determinadas 

regras, chegando a até 259.4 de lift, o valor de lift não tem limite e quanto maior for o 

valor, mais interessante se torna a regra e mais dependente é rhs de lhs, porém se 

analisarmos as regras geradas, se pode perceber que os produtos são os mesmos, 

mudando apenas algumas características como sabor, cor, especificação, etc, essas 

características dos produtos tornam as regras com valores muito altos e ao mesmo 

tempo se tornam irrelevantes, pois é sabido que a probabilidade de comprar sucos de 

diferentes sabores é alta e isso não pode ser caracterizado como um conjunto. 

 

Figura 8 – Tabela com as melhores regras geradas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Foi criada uma tabela para demonstrar as melhores regras geradas, 

demonstram conjuntos de 2 a 4 itemsets, os valores de suporte são bastante 

semelhantes e as regras foram ordenadas pelo seu nível de confiabilidade. São 15 

regras com uma média de 60% de confiabilidade, que de certa forma é um valor bom 

pela quantidade de produtos que existe na base de dados. 

As melhores regras apresentadas são 1, 6, 8, 9 e 11 por demonstrarem altos 

valores de lift, ou seja, os conjuntos possuem grandes níveis de dependência entre os 

produtos, mantendo ainda sim seu nível de confiabilidade, essas regras podem 

representar possíveis planejamentos para o analista levando em consideração as 

dependências de produtos que não tinha conhecimento. As regras 13 e 15 possuem 
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um lift mais elevado, porém não são tão confiáveis, essas regras podem ter sido 

geradas pela prática de alguma estratégia de venda já implantada no mercado. 

 

5 CONCLUSÃO  

 

Esse trabalho teve como objetivo a utilização de regras de associação para 

descoberta de padrões que só podem ser encontrados com o uso do algoritmo Apriori 

e os métodos de classificação e qualidade das regras. 

Inicialmente houve bastante dificuldade em entender os módulos da ferramenta 

AzureML verificando quais poderiam ser utilizados nas análises e principalmente 

houve uma grande dificuldade na transformação dos dados, porém após esses 

procedimentos, foi possível realizar as análises em cima da base de dados e gerar as 

regras. Os resultados encontrados, demonstraram uma baixa qualidade e pouca 

relevância por causa da grande variedade de itens, totalizando 9.531 tipos diferentes 

de produtos, um exemplo disso seria: "se REFRESCO FRISCO 25G ABACAXI então 

REFRESCO FRISCO 25G MORANGO", regra gerada utilizando os valores de Supmin: 

0.001, Confmin: 0.5, Sort By: lift e itemset: 2-5, essa regra demonstra a relação entre 

dois produtos praticamente iguais em que apenas a característica se altera, nesse 

caso, o sabor do suco. 

Outro ponto a ser notado são os produtos da tabela de melhores regras, todos 

eles fazem parte do setor de frutas e verduras, possuindo uma alta frequência de Alho 

Importado, Cebola Nacional e Cenoura nas regras, isso ocorreu pela grande 

variedade de produtos e por causa das frutas e verduras ficarem em um mesmo setor 

do estabelecimento, o que já é de conhecimento que esses produtos são vendidos em 

conjunto. Esses problemas resultam na ineficiência do algoritmo para geração das 

RdA's como o exemplo apontado anteriormente. 

Para a solução desses problemas, deveria ser feito uma normalização nos 

produtos para generalizá-los em um único item, sem levar em consideração suas 

diferenças e características, como por exemplo, unir todos os sabores e marcas de 

refrescos em um único item denominado "Refresco", pois a marca e as características 

são algo preferencial de cada cliente e impacta negativamente na descoberta de 

padrões, essa normalização proporcionaria novas descobertas e gerações de regras 
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mais significativas, como por exemplo, descobrindo padrões entre diferentes setores 

do mercado "se VERDURA, REFRESCOS então CARNE". 

Outra solução poderia ser a remoção desses produtos trabalhando apenas com 

os menos frequentes utilizando pouca quantidade de produtos em um período maior 

de tempo. Com essas mudanças, o algoritmo geraria novas regras com maior 

qualidade e valor para o negócio. 

Com a aplicação dessas e de outras melhorias como categorização de 

determinados produtos, delimitações de setores, poderia realizar novas pesquisas 

utilizando o Agrupamento e comparar os resultados verificando a eficiência e 

qualidade na geração de informações, possibilitando até a utilização de análises 

preditivas como regressão e classificação. 
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IMPLEMENTAÇÃO DE IOT NA AGRICULTURA DE PRECISÃO: UTILIZANDO 

TECNOLOGIA MESH E BLOCKCHAIN EM ÁREAS REMOTAS 

 

José Gabriel Gruber26 
Roberto de Lima Brozoski27 

 

RESUMO 

A Agricultura de Precisão é um tópico bem relevante dentro da Agricultura, pois traz 
benefícios como maior produtividade com o uso de menos insumos; um dos meios 
utilizados pela agricultura de precisão é a tecnologia IoT, através do recolhimento de 
dados para ser transformado em informações; um dos fatores que limita o uso da IoT 
para a Agricultura de precisão é o seu custo relativamente alto de implantação em 
áreas remotas; porém, algo que pode ser realizado com o uso de tecnologia mesh e 
blockchain para o desenvolvimento das soluções; porém, é algo complicado de se ter 
noção sobre a melhor forma de implementação, isso devido ao fato de não se ter 
muitas pesquisas e artigos abordando sobre o assunto. 

 

Palavras-Chave: IoT. Mesh. Agricultura de Precisão. Blockchain. Implementação. 

 

ABSTRACT 

Precision Agriculture is a very relevant topic within Agriculture, as it brings benefits 
such as greater productivity with the use of less inputs; one of the means used by 
precision agriculture is IoT technology, through the collection of data to be transformed 
into information; one of the factors limiting the use of IoT for precision agriculture is its 
relatively high cost of deployment in remote areas; however, something that can be 
accomplished with the use of mesh and blockchain technology for the development of 
solutions; however, it is complicated to be aware of the best way to implement it, due 
to the fact that there is not much research and articles addressing the subject. 

 

Keywords: IoT. Mesh. Precision agriculture. Blockchain. Implementation. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A agricultura de precisão traz questões importantes para uma agricultura mais 

sustentável e rentável, a mesma é fundamentada através da tecnologia, pois é ela 

quem permite que ocorra uma melhor obtenção e processamento de dados, para que 

                                            
26Graduação, Universidade do Contestado (UnC). Campus Mafra. Santa Catarina. Brasil. E-mail: 

jose.gruber@aluno.unc.br 
27Professor orientador, Universidade do Contestado (UnC). Campus Mafra. Santa Catarina. Brasil. E-

mail: roberto@unc.br 

mailto:jose.gruber@aluno.unc.br
mailto:roberto@unc.br


 

243 
Tecnologia da Informação: imersão, prática e pesquisa (ISBN: 978-65-88712-46-7) 

assim informações possam ser obtidas para uma tomada de decisão (TSCHIEDEL; 

FERREIRA, 2002). 

Uma das principais formas de extração dos dados nos campos, é através da 

IoT, pois, ela se consiste em sensores que fazem a captura dos mesmos para 

alimentar um sistema central. O maior problema da tecnologia, é seu custo de adoção 

elevado, que se dá devido a estrutura que precisa ser desenvolvida para poder ter sua 

implantação realizada com sucesso. 

Tendo uma maneira de permitir a implantação de dispositivos IoT28 sem um 

custo exorbitante, seria de grande diferencial para permitir que se houvesse uma 

maior adoção dos mesmos para a agricultura de precisão. 

Porém, traz questões como, como a aplicação de IoT pode ser implementada 

em áreas remotas sem um custo elevado? 

Tendo em vista o alto preço nas estruturas para implementação de soluções 

IoT, esta pesquisa se dá para o desenvolvimento de uma solução que possa permitir 

ocorrer uma comunicação entre dispositivos de forma automática, quando ambos 

estiverem contato um com outro, bem como a sincronia dos dados entre eles, 

possibilitaria assim a redução do custo da implantação do IoT, bem como trazendo a 

mobilidade quanto ao local de implantação do mesmo. 

Em suma se tem por objetivo o de, implementar uma solução que estenda 

serviços IoT para áreas remotas e permita a sincronia de informações entre 

dispositivos de forma indireta, trazendo assim uma alternativa mais viável; aplicar uma 

rede mesh para a comunicação entre os dispositivos que irão compor a rede; usar um 

banco de dados em blockchain para a sincronia das informações que irão ser geradas 

e utilizadas pelos dispositivos e desenvolver um servidor em cloud local que permita 

a gerência destes dispositivos e informações. 

Através de uma implementação baseada em Cloud, Blockchain, IoT e rede Ad 

hoc Mesh, teria se uma solução que poderia ou permitiria o transporte, ou coleta, de 

informações de áreas remotas para que pudessem ser sincronizadas com uma base 

de dados principal, possivelmente assim reduzindo o custo de implementação de uma 

rede IoT. 

 

                                            
28Internet of Things, internet das coisas 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 AGRICULTURA 

 

A Agricultura é uma atividade que desempenha a produção e provisão de 

alimentos, fibras, matérias-primas e outros benefícios para a sociedade. A agricultura 

moderna faz uso de diversos insumos, como máquinas, equipamentos, fertilizantes e 

inseticidas com o intuito de aumentar sua produção (CASTRO; SPOLADOR; 

GASQUES, 2017; FORMAGGIO; SANCHES, 2017). 

 

2.1.1 Agricultura de Precisão 

 

A Agricultura de Precisão é uma maneira de gerir o campo, com o intuito de 

gerenciar melhor o uso de insumos no mesmo, assim reduzindo custos e aumentando 

a produtividade (TSCHIEDEL; FERREIRA, 2002). 

A importância da adoção da AP29 para a redução na aplicação excessiva de 

insumos é de destaque no cenário nacional e internacional, dada a ênfase em prover 

alimentos sem prejudicar a integridade do meio ambiente (ARTUZO; FOGUESATTO; 

SILVA, 2017). 

A AP se dá em tratar diferentes campos e também suas partes de forma 

heterogênea, tendo assim, uma maior precisão de como lidar com cada abstração do 

campo, como quando, quanto e onde aplicar determinado insumo, levando em 

consideração o que foi levantado a respeito de determinada abstração (TSCHIEDEL; 

FERREIRA, 2002). 

 

2.1.2 IoT na Agricultura de Precisão 

 

Duas tecnologias muito alinhadas ao AP são a IoT e a Big Data, do qual são 

utilizadas em diferentes áreas do agronegócio, do qual tendo por destaque sensores 

que captam informações do solo, alcançando assim um mapeamento completo do 

campo. Porém sua adoção na AP poderá levar anos devido aos serviços de 

                                            
29Agricultura de Precisão 



 

245 
Tecnologia da Informação: imersão, prática e pesquisa (ISBN: 978-65-88712-46-7) 

telecomunicações e também o custo elevado da implantação (DIÁLOGOS 

ESTRATÉGICOS, 2017). 

 

2.1.3 Atuais sistemas de IoT na Agricultura de Precisão 

 

Segundo Antony (2020), os sistemas típicos de IoT para AP consistem em: 

 

 Dispositivo de monitoramento: Se dá um dispositivo que captura 

parâmetros de interesse, conectados a um gateway utilizando um protocolo 

de comunicação na camada de transmissão de dados; 

 Transmissão de dados: Geralmente é utilizado redes de celulares, satélites 

ou rádio; 

 Armazenamento e análise de dados: Os dados são recebidos por um 

servidor que são consultados, limpos e analisados; 

 Feedback e implementação: Informações relevantes são informadas ao 

usuário final, ou dispositivo IoT que tomará uma ação em cima disso(exemplo, 

acionar o irrigador); 

 Estrutura do projeto e suporte: Produtos ou serviços que sejam voltados a 

determinadas aplicações, facilitando cada uma dessas operações; 

 

Um grande fator para a implementação do IoT, é um meio de comunicação 

confiável, que permita a transmissão de dados entre os dispositivos e o servidor que 

irá recebê-los, tornando assim, complexa e custosa a implantação em áreas remotas 

(ANTONY, 2020). 

 

2.2 IOT 

 

A IoT é um conceito que traz ênfase em conectar objetos à internet, fazendo 

com que assim dados sejam coletados pelos sistemas computacionais sem uma 

intervenção humana, possibilitando que informações e sistemas de comunicação 

sejam invisivelmente integrados ao ambiente (AMANDEEP et al, 2017; GUBBI et al, 

2013; KHODADADI et al, 2016). 
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2.2.1 Cloud e a IoT 

 

Dada a grande quantia de dados gerada, sistemas Clouds são os grandes 

aliados a IoT para fazer o recebimento e processamento dos mesmos, pois assim, 

permitem que os dispositivos não tenham que manter esse grande volume de dados 

com eles, e bem como, o custo em cima dos mesmos esteja atrelado ao uso 

(KHODADADI et al, 2016).  

 

2.3 CLOUD 

 

Computação em Cloud é um modelo de negócio no qual o serviço se dá na 

venda de recursos computacionais sob demandas acessadas somente por rede, dos 

quais podem ser rapidamente providos e liberados, com o mínimo de manutenção 

necessário ou intervenção do provedor do serviço (MARINESCU, 2018). 

Segundo Marinescu (2018), o fornecimento do serviço de Cloud é definido em 

três categorias: 

 

 Software as a Service, do qual executa aplicações desenvolvidas pelo 

provedor do serviço; 

 Platform as a Service, dispõe a capacidade de implantar aplicações do 

cliente, dos quais façam uso de ferramentas e linguagens que sejam 

suportadas pelo provedor; 

 Infrastructure as a Service, garante um maior controle ao cliente sob os 

recursos a serem providos, permitindo assim adoção de Sistemas 

Operacionais e aplicações de sua escolha; 

 

Outro serviço que pode ser provido, é o Container as a Service, que é focado 

em prover a flexibilidade de implantar e gerenciar containers das aplicações do cliente, 

tornando flexível para abranger todo o tipo de aplicação, com um custo mais acessível 

que o IaaS30 (MARINESCU, 2018). 

 

                                            
30 Infrastructure as a Service 
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2.3.1 Containers 

 

Container é uma virtualização a nível do Sistema Operacional, do qual é 

destinado a executar uma única aplicação, que fica isolada de outras aplicações que 

estão em outros containers, e do sistema físico; com os seus recursos disponíveis 

para uso controlados, permitindo assim um fácil monitoramento e gerenciamento do 

mesmo (MARINESCU, 2018). 

 

2.3.2 Containers Orchestration 

 

Container Orchestration é uma tecnologia voltada ao gerenciamento de 

containers, trazendo assim automação de implantação, controle, escalonamento e 

rede de containers; permitindo assim implantar a mesma aplicação em diferentes 

condições sem ter a necessidade de replanejar ela, bem como monitorar e controlar 

o ciclo de vida do container em que ela for implantada (REDHAT, 2020a). 

 

2.3.2 Microservices 

 

Microservices são uma arquitetura para desenvolvimento de aplicação, do qual 

se destaca por abstrair todas as funcionalidades de uma aplicação em pequenos 

serviços, tendo assim a possibilidade de cada parte desta aplicação ser trabalhada de 

forma diferente, sem interferir com as outras; permitindo preparar para falhas 

inevitáveis, futura escalabilidade e criação de novas funcionalidades (REDHAT, 

2020b). 

 

2.3.3 Service Mesh 

 

Service Mesh é uma tecnologia com o intuito de controlar o compartilhamento 

de dados entre diferentes serviços da aplicação, permitindo assim, quando um serviço 

requisitar uma informação, ser direcionado ao serviço que melhor o provenha tal 

(REDHAT, 2020c). 
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2.3.4 Big Data 

 

Big Data é uma tecnologia que emprega o uso de grandes volumes de dados 

para realizar a tomada de decisão, permitindo assim melhor conhecer mercados, 

clientes, produtos, insumos, ambientes de negócio, concorrentes; tal é possível devido 

o cruzamento de dados de diferentes fontes, trazendo assim uma grande variedade 

de informações (SILVEIRA; MARCOLIN; FREITAS, 2015). 

 

2.4 BLOCKCHAIN 

 

Blockchain é um registro imutável e compartilhado de algum ativo (diamante, 

terreno, dinheiro, patente) em uma rede, no qual facilita o processo de registrar 

transações e rastrear este ativo em uma rede empresarial, com isso reduzindo riscos 

e cortando gastos a todos os envolvidos (GUPTA, 2020). 

 

2.4.1 Banco de Dados Blockchain 

 

Banco de Dados Blockchain é um banco de dados que provê gerenciamento 

descentralizado de dados transacionais, do qual opera em uma rede peer-to-peer, em 

que todos os nós atuam no gerenciamento e mantimento destes dados, fazendo assim 

com que o banco de dados esteja sincronizado na rede inteira (TAPSCOTT; 

TAPSCOTT, 2016). 

 

2.4.2 Peer To Peer 

 

P2P31 é uma tecnologia voltada a desenvolvimento de aplicações de rede que 

sejam distribuídas, escalonáveis e resilientes à falhas; do qual supera as 

desvantagens de uma comunicação centralizada cliente/servidor, isso através da 

criação de uma rede lógica em cima da rede física, trazendo algumas similaridades 

com a WMN32 (RETHFELDT et al, 2015). 

 

                                            
31Peer-To-Peer, Ponto-a-Ponto 
32Wireless Mesh Network, Rede Sem fio Mesh 
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2.5 MOBILE AD HOC NETWORK 

 

MANET33 é uma rede wireless sem infraestrutura, em que os nós são 

conectados através de caminhos wireless de um único ou múltiplos saltos34, tendo seu 

funcionamento sem pontos de acesso fixos, permitindo assim que os nós possam 

mover-se livremente e também que realizem funções básicas de roteamento 

(BOSHOFF, 2009). 

 

2.5.1 Rede Sem fio Mesh 

 

A WMN é uma rede de comunicação no qual os nós são organizados uma em 

topologia de malha, em que podem se auto configurar e organizar, com uma 

conectividade em mesh sendo automaticamente estabelecida entre os nós da rede, 

trazendo assim a expansão da mesma (LIU et al., 2017). 

Segundo Liu et al. (2017), a WMN pode ser categorizada em três maneiras: 

 

1. WMN de Infraestrutura/backbone: Compostas por roteadores mesh que 

provêm uma infraestrutura para clientes que se conectam a eles, por 

exemplo, acesso à internet; 

2. WMN de Cliente: Provê conexões P2P entre os clientes, formando assim 

uma MANET, do qual cada nó pode rotear, configurar e servir aplicações; 

3. WMN Híbrido: É uma combinação da infraestrutura e cliente, do qual os 

clientes podem acessar a rede através dos roteadores ou dos outros nós 

clientes. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Esta pesquisa exploratória se deu pela análise e desenvolvimento de uma 

solução para Agricultura de Precisão, do qual possibilite a implantação de sistemas 

IoT em lavouras situadas em uma área remota, ou seja, é desprovida de acesso à  

rede de celular móvel e qualquer rede de internet. 

                                            
33 Mobile Ad hoc Network, Rede Móvel Ad hoc 
34 Hops 
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A solução se dará pela instalação e configuração de serviços35 nos nós36. Cada 

nó será independente, funcionando conectado ou não a outros nós; cada nó poderá 

ter aplicações únicas, isso através do uso de containers, o que torna flexível para 

outros usos. 

O funcionamento acontece em duas partes, a primeira sendo através de uma 

rede de mesh criada pelos nós, que é responsável por prover a comunicação entre 

cada nó, de maneira direta ou indireta. A segunda através de uma cloud que é criada 

pelos nós, que, através da orquestração de containers, é responsável por prover a 

gerência e execução das aplicações37 de cada nós. 

 

3.1 REQUISITOS DO DISPOSITIVO 

 

A pesquisa não abrangeu à escolha de um dispositivo específico para a solução 

ser adotada, limitando somente às necessidades do mesmo ter: 

 

 Sistema Operacional: Distribuição baseada no GNU/Linux Debian; 

 Placa de rede Wireless: Compatível com o padrão 802.11; 

 CPU: No mínimo 2 núcleos em 1 GHz; 

 RAM: No mínimo 2 GB; 

 Armazenamento: No mínimo 10 GB; 

 

3.2 CONFIGURAÇÃO DO NÓ 

 

A configuração se deu pela instalação do Sistema Operacional Ubuntu 18.0.4 

no nó, do qual é um Sistema Operacional gratuito baseado na distribuição GNU/Linux 

Debian, disponível em três versões, Desktop, Server e Core para IoT (CANONICAL, 

2020). Como também os drivers e bibliotecas que forem necessárias para seu 

funcionamento. 

O Sistema Operacional permitirá a execução dos serviços no nó. 

                                            
35Serviços serão as aplicações responsáveis por trazer funcionalidades que serão utilizadas para o 

funcionamento da solução. 
36Nós são os dispositivos que irão compor a rede da solução. 
37Aplicações serão as aplicações utilizadas para o sensoriamento remoto. 
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Após a instalação, são atualizados todos os pacotes do Sistema Operacional, 

para que não ocorram conflitos com os pacotes que ainda serão instalados. 

 

3.3 REDE MESH 

 

3.3.1 Criação da Rede Mesh 

 

3.3.1.1 B.A.T.M.A.N. 

 

Será criada uma rede mesh utilizando o B.A.T.M.A.N., que é um protocolo de 

roteamento para MANETs multisaltos (OPEN-MESH, 2020). Por padrão, será criada 

uma rede com o nome “Gruhoc” na frequência 2.432. 

Ele permitirá a comunicação entre nós da rede, de forma direta e indireta, com 

a comunicação acontecendo entre os nós ou através de outros, de forma dinâmica, 

sem a necessidade que se tenha um nó central para que ocorra a comunicação. 

Foi instado o batman-adv com o comando: 

1. apt install -y batctl 

 

Foi habilitada a inicialização do batman-adv junto do sistema com o comando: 

2. echo 'batman-adv' | sudo tee --append /etc/modules 

 

3.3.2 Configuração da Rede Mesh 

 

3.3.2.1 Sincronia das configurações da Rede Mesh 

 

Foi utilizado um script Bash para a configuração da rede mesh, do qual 

configurará todos os parâmetros de rede e dispositivos necessários para, e bem como, 

a conexão da mesma. 

O script foi criado com permissão de execução localizado em 

/usr/lib/setupMeshNetwork.sh, com o seguinte conteúdo: 
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1. devices=`iw dev | awk '$1=="Interface"{print $2}'` 

2.  

3. echo "Network Devices: $devices" 

4.  

5. for device in $devices 

6. do 

7.     `ip link set $device down` 

8.     `iw $device set type ibss` 

9.     interface=$device 

10. done 

11.  

12. SSIDdefault=Gruhoc 

13. error=false 

14.  

15. function doBatman { 

16.     ( 

17.         set -Ee 

18.         function _finally { 

19.             `ip addr add 192.168.1.1/16 dev bat0` 

20.         } 

21.         `modprobe batman-adv` 

22.         `batctl if add $interface` 

23.         `ip link set up dev $interface` 

24.         `ip link set up dev bat0` 

25.         trap _finally EXIT 
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26.         `timeout -k 50s 1s dhclient bat0` 

27.     ) 

28. } 

29.  

30. function doNetwork { 

31.     ( 

32.         function setNetwork { 

33.             `ip link set $interface down` 

34.             `iw $interface set type ibss` 

35.             `ip link set $interface mtu 1532` 

36.             #`iw $interface set channel 3` 

37.             `ip link set $interface up` 

38.             `iw $interface ibss join $SSIDdefault 2432` 

39.         } 

40.         set -Ee 

41.         function _catch { 

42.             if [ !error ] 

43.             then 

44.                 error=true 

45.                 #`rfkill unblock wlan` 

46.                 #`systemctl stop network-manager` 

47.                 setNetwork 

48.             fi 

49.         } 

50.         function _finally { 
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51.             if [ error ] 

52.             then 

53.                 `systemctl start network-manager` 

54.             fi 

55.             doBatman 

56.         } 

57.         trap _catch ERR 

58.         trap _finally EXIT 

59.         setNetwork 

60.     ) 

61. } 

62.  

63. if [ $interface ] 

64. then 

65.             echo "Using $interface interface" 

66.             doNetwork 

67.          else 

68.              echo "There's no interface avaible" 

69. fi 

 

 

Foi criado um serviço para rodar o script na inicialização do sistema 

operacional, localizado em /etc/systemd/system/setupMeshNetwork.service: 

1. [Unit] 

2. Description=Setup BATMAN Mesh Network 

3.  
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4. [Service] 

5. Type=simple 

6. User=root 

7. ExecStart=/usr/lib/setupMeshNetwork.sh 

8.  

9. [Install] 

10. WantedBy=multi-user.target 

 

Foi habilitado e iniciado o serviço com o comando: 

1.  systemctl enable --now setupMeshNetwork 

 

3.4 CONTAINERS 

 

3.4.1 Orquestração 

 

3.4.1.1 Docker 

 

Foi instalado o Docker, que é uma plataforma para desenvolvedores e 

administradores de sistemas construir, executar e compartilhar aplicações com 

containers (DOCKER, 2020). 

Através do comando: 

1. apt update -y && curl -fsSL get.docker.com -o get-docker.sh && sh get-

docker.sh 

 

3.4.1.2 Kubernetes 

 

Será instalado o Kubernetes, que é um sistema open-source para automação 

de implantação, escalonamento e gerenciamento de aplicações conteinerizadas (THE 

LINUX FOUNDATION, 2020). 
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O Kubernetes permitirá a gerência dos containers que serão utilizados para 

executar as aplicações, com ele será possível facilmente controlar e adicionar 

aplicações nos nós da rede, bem como escalonar aplicações para toda a rede. 

A distribuição escolhida será o K3s, do qual é leve, fácil de instalar e que utiliza 

menos memória, sendo ideal para ambientes como o de IoT (RANCHER, 2020). 

Foi utilizado K3sup para realizar as configurações do cluster, o seguinte 

comando para a instalação do mesmo: 

 

1. curl -sLS https://get.k3sup.dev | sh 

 

Para a configuração de um cluster multi-nó do K3s, foram utilizados os 

seguintes passos: 

1. Na máquina principal, foi executado seguinte comando para instalar o K3s 

como cluster: 

1. k3sup install --cluster --local 

 

2. Para cada máquina adicional da rede, foi executado o seguinte comando, para 

a instalação do K3s, porém, especificando, com os IPs destinados para cada 

nó, os usuários de acesso e com o IP do dispositivo principal: 

1. k3sup join --server --user $USER --server-user $USER --server-ip $SERVER 

 

3.4.2 Container da Aplicação 

 

Foi criada uma imagem de container de uma aplicação de sensoriamento 

simulada, que gerará valores aleatórios a cada 1 segundo; contendo tudo o que for 

necessário para o correto funcionamento da mesma, para que ela possa assim ser 

facilmente implantadas nos nós, sem a preocupação da preparação do ambiente para 

a mesma, o arquivo localizado em /var/gruhoc/Dockerfile, contendo: 

 

1. FROM python:3.7 

2. COPY ./app.py /app 
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3. WORKDIR /app 

4. RUN pip install couchdb 

5. CMD ["python", "app.py"] 

 

Foi desenvolvida a aplicação utilizando a linguagem Python; ela se consiste em 

basicamente um looping de execução que executa a cada 1 segundo uma função que 

alimenta o banco de dados com a data atual e um valor aleatório, o arquivo 

/var/gruhoc/app.py, contendo: 

1. import couchdb 

2. import datetime 

3. import random 

4. import threading 

5.  

6. couch = couchdb.Server()   

7.  

8. db = couch.create('gruhoc') 

9.  

10. def loop(): 

11.     threading.Timer(1.0, loop).start() 

12.     doc = { 

13.         'timestamp': datetime.datetime.now().timestamp(), 

14.         'value': random.randint(1,101), 

15.     }   

16.     db.save(doc) 

17.  

18. loop() 

 

3.4.3 Container do Banco de Dados das Aplicações 

 

Foi usado o container da aplicação de banco de dados CouchDB, com o intuito 

de armazenar os dados coletados pela aplicação e estar distribuído dentro da rede, 

permitindo assim a sincronia dos dados com o banco de dados das aplicações dos 

outros nós. 
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3.4.4 Implantação das Aplicações 

 

3.4.4.1 Configuração da implantação do App no Kubernetes 

 

Foi criado um arquivo de configuração de deployment do qual especifica a 

execução do container da aplicação, descrevendo o estado desejado o container, para 

que assim, o Kubernetes possa controlar e tentar alcançar tal. 

O arquivo especifica um deployment chamado gruhoc, do qual executará o 

container gruhoc, que é a aplicação anteriormente criada, o arquivo será o 

/var/deploy_app.yaml, contendo: 

1. apiVersion: apps/v1 

2. kind: Deployment 

3. metadata: 

4.   name: gruhoc 

5.   labels: 

6.     app: gruhoc 

7. spec: 

8.   replicas: 1 

9.   selector: 

10.     matchLabels: 

11.       app: gruhoc 

12.   template: 

13.     metadata: 

14.       labels: 

15.         app: gruhoc 

16.     spec: 

17.       containers: 

18.       - name: gruhoc 

19.         image: gruhoc 
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3.4.4.2 Configuração da implantação do Banco de Dados no Kubernetes 

 

Foi também um deployment para o CouchDB, especificando que é desejado 

somente uma réplica, que será utilizado o container couchdb, o arquivo será 

/var/deploy_bd.yaml, contendo:  

1. apiVersion: apps/v1 

2. kind: Deployment 

3. metadata: 

4.   name: couchdb 

5.   labels: 

6.     app: couchdb 

7. spec: 

8.   replicas: 1 

9.   selector: 

10.     matchLabels: 

11.       app: couchdb 

12.   template: 

13.     metadata: 

14.       labels: 

15.         app: couchdb 

16.     spec: 

17.       containers: 

18.       - name: couchdb 

19.         image: couchdb 

20.       env: 

21.       - name: COUCHDB_USER 

22.         value: "admin" 

23.       - name: COUCHDB_PASSWORD 

24.         value: “senha” 

25.       ports: 

26.         - containerPort: 5984 

27.         - containerPort: 4369 

28.         - containerPort: 9100 
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3.4.4.3 Configuração do serviço do Banco de Dados no Kubernetes 

 

Será criado um arquivo de configuração de service do qual expôr o banco de 

dados como serviço de rede, permitindo assim a comunicação dele com outros 

recursos ou entre si, o arquivo será o /var/services.yaml, contendo: 

1. apiVersion: v1 

2. kind: Service 

3. metadata: 

4.   name: couchdb 

5. spec: 

6.   selector: 

7.     app: couchdb 

8.   ports: 

9.     - protocol: TCP 

10.       port: 5984 

11.       targetPort: 5984 

12.     - protocol: TCP 

13.       port: 4369 

14.       targetPort: 4369 

15.     - protocol: TCP 

16.       port: 9100 

17.       targetPort: 9100 

 

3.4.5 Execução dos deploys 

 

3.4.5.1 Deploy do Banco de Dados 

 

O deploy do Banco de dados acontecerá através da execução do seguinte 

comando, recebendo por parâmetro o arquivo anteriormente criado para o 

deployment: 

1. kubectl apply -f /var/deploy_bd.yaml 
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3.4.5.2 Deploy dos Serviços 

 

O deploy dos serviços acontecerá através da execução do seguinte comando, 

recebendo por parâmetro o arquivo anteriormente criado para o deployment: 

1. kubectl apply -f /var/services.yaml 

 

3.4.5.3 Deploy da Aplicação 

 

O deploy da Aplicação acontecerá através da execução do seguinte comando, 

recebendo por parâmetro o arquivo anteriormente criado para o deployment: 

1. kubectl apply -f /var/deploy_app.yaml 

 

3.4.5.4 Criação do cluster do Banco de Dados 

 

O deploy da Aplicação acontecerá através da execução do seguinte comando, 

recebendo por parâmetro o arquivo anteriormente criado para o deployment, ficando 

atento a substituição dos valores para a implantação de cada nó: 

 

1. curl -X POST -H "Content-Type: application/json" http://admin:senha@<ip-

do-no-principal>:5984/_cluster_setup -d '{"action": "enable_cluster", 

"bind_address":"0.0.0.0", "username": "admin", "password":"senha", "port": 

5984, "node_count": "<numero-nos>", "remote_node": "<ip-no-remoto>", 

"remote_current_user": "admin", "remote_current_password": "senha" }' 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Foram obtidos os seguintes resultados com a aplicação da pesquisa, dos quais 

serão secionados para facilitar o entendimento. 

4.1 REDE MESH 
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O funcionamento da rede pode ser notado após a execução do comando: 

1. batctl n 

 

Do qual retorna: 

 
 

Observando o retorno e sabendo que este comando tem por objetivo listar os 

nós que estão compondo a rede mesh, qual sua interface, seu MAC e quando foi visto 

por último, nota-se que a rede está em pleno funcionamento, como esperado, três nós 

compondo a rede. 

 

4.2 CLUSTER K3S 

 

O funcionamento do cluster pode ser obtido com a execução do comando: 

1. Kubectl get nodes 

 

Do qual retorna: 

 
 

Que sabendo que o comando tem por intuito retornar os nós que estão 

compondo o cluster do K3s, sabemos que está em pleno funcionamento, como 

esperado, os três nós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  SEQ Figure \* ARABIC 1-Lista de nós no mesh 

Fonte: do Autor (2020) 

Figura  SEQ Figure \* ARABIC 2-Lista de nós no k3s 

Fonte: do Autor (2020) 
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4.3 CLUSTER BD 

 

O funcionamento pode ser verificado acessando: 

1. http://<IP>:5984/_membership 

Do qual retorna: 

 
Conforme sendo observado, tem por objetivo trazer os nós que estão 

compondo o bando de dados, ou seja, os três nós foram configurados e estão 

funcionando. 

 

4.4 DISCUSSÕES 

 

Com o desenvolvimento da solução, observou-se ser possível fazer uso da 

tecnologia blockchain e mesh para IoT na Agricultura de Precisão, porém, sem ter 

uma certeza que a aplicação do mundo real seria efetiva, isso devido ao fato da 

ocorrência de uma pandemia durante o momento da pesquisa, o que dificultou com 

que fossem realizados testes. 

A utilização dessas tecnologias deixou relativamente simples o 

desenvolvimento da solução, demonstrando que é possível fazer a implantação de 

uma solução robusta e pronta para produção, sem a complexidade de escrever muitas 

linhas de códigos e desenvolver novas arquiteturas. 

Por fim, foi percebido durante o momento criação da pesquisa, foi que não se 

tem artigos e pesquisas falando objetivamente sobre qual seria o melhor método e 

arquitetura para a implantação de IoT na Agricultura de Precisão, deixando 

complicado para que assim possam ser feitas comparação e melhoramentos. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A IoT, por mais que é um conceito antigo, é algo relativamente novo na 

Agricultura de Precisão, sem muitas pesquisas e artigos apontamento sobre melhores 

métodos para a implantação e estruturação da mesma. 

Figura  SEQ Figure \* ARABIC 3-Lista de nós no BD 
Fonte: do Autor(2020) 
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Porém, é algo que se demonstra notavelmente simples de estruturar com as 

tecnologias atuais, permitindo até mesmo o funcionamento independente de cada 

dispositivo de IoT no campo, isso se desde o início o projeto for desenvolvido dando 

ênfase tal, ficando limitado somente a quantia de dados que cada dispositivo 

consegue armazenar em um determinado período de tempo, porém isso é algo que 

pode ser contornado com o tratamento dos dados no próprio dispositivo, como uma 

regra de negócio. 
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APRIMORAMENTO NA PREVISÃO DE INUNDAÇÕES E ENCHENTES COM 

APRENDIZADO DE MÁQUINA 

 

Josnei Drosdek38 
Roberto de Lima Brozoski39 

 

RESUMO 

Neste presente artigo, foi abordado práticas de análise de dados e aprendizado de 
máquina através da plataforma Watson Studio, na tentativa de prever a condição de 
enchente com base nos dados históricos da região. O clima desempenha um papel 
crítico nos negócios, como orientar a rota que um piloto faz para evitar turbulência ou 
como uma empresa de energia mobiliza suas equipes após uma queda de energia. O 
termo “Machine Learning” traduzindo para o português Aprendizado de Máquina 
consiste em examinar um grande número de dados através de algoritmos, com 
objetivo de buscar padrões para melhorar as previsões, uma técnica que nos últimos 
anos vem tendo cada vez mais advento de seu uso. Para a pesquisa foi utilizado os 
dados meteorológicos disponibilizados pela EPAGRI. (Empresa de Pesquisa 
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina), e através da IBM Cloud foi 
utilizado as ferramentas da plataforma Watson Studio, com objetivo de detectar a 
possibilidade de enchente e, inundações. 

 

Palavras-Chave: Aprendizado de Máquina. Análise de dados. Watson. 

 

ABSTRACT 

In this article, data analysis and machine learning practices were approached using 
the Watson Studio platform, in an attempt to predict the flood condition based on the 
region's historical data. The weather plays a critical role in business, like guiding the 
route a pilot takes to avoid turbulence or how an energy company mobilizes its teams 
after a power outage. The term “Machine Learning” translating into Portuguese 
Machine Learning consists of examining a large number of data through algorithms, in 
order to search for patterns to improve predictions, a technique that in recent years 
has been increasingly used. For the research the meteorological data provided by 
EPAGRI was used. (Agricultural Research and Rural Extension Company of Santa 
Catarina), and through the IBM Cloud the tools of the Watson Studio platform were 
used, in order to detect the possibility of flooding and flooding. 

 

Keywords: Machine Learning, Data Analysis, Watson. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Historicamente o desenvolvimento da maioria das cidades brasileiras deu se 

ao longo dos rios, diante da necessidade de utilização das bacias hidrográficas como 

meio de transporte, consumo humano e para fins de agricultura. 

Um dos maiores problemas das cidades localizada a beira das bacias 

hidrográficas é o problema com o gerenciamento e previsão de enchentes e 

alagamentos, para que se tenha tempo hábil que permita com que seja possível tomar 

algumas ações de prevenção e evacuação das áreas atingidas com maior acurácia e 

antecedência, pois hoje mesmo havendo alertas de perigo de grandes volumes de 

chuva não sabe se ao certo onde decorrerá os pontos de inundação e quando. 

Sabendo disso é fundamental garantir a segurança das pessoas, e um melhor 

aproveitamento dos recursos naturais e materiais. Os fatores climáticas são 

extremamente importantes, pois podem impactar de maneira positivas ou negativas 

como por exemplo em cidades onde cresceram em torno de bacias hidrográficas, o 

qual a maior dificuldade na previsão e gerenciamento de enchentes e inundações, 

para que se tenha tempo hábil que permita com que seja possível tomar algumas 

ações de prevenção e evacuação das áreas atingidas com maior acurácia e 

antecedência, pois hoje mesmo havendo alertas de perigo de grandes volumes de 

chuva não sabe se ao certo onde decorrerá os pontos de inundação. 

Com base em sua importância sobre o clima, a análise preditiva com uso do 

Aprendizado de Máquina aplica algoritmos em dados meteorológicos e hidrológicos 

históricos, na tentativa de prever situações de enchentes ou inundação e tomar 

decisões adequadas. 

Um modelo de previsão eficiente baseado nos algoritmos de aprendizado de 

máquina é capaz de lidar com informações imprecisas e ruidosas sem efeito negativo 

perceptível na qualidade da resposta, conseguindo identificar padrões existentes entre 

as amostras desconhecidas. A definição de quais características (atributos) farão 

parte da base de dados é uma etapa crucial no processo de previsão. A base de 

dados, conhecida também por conjunto de treinamento, é composta por dados 

históricos e é usada como entrada na fase de aprendizado, em que o conhecimento é 

adquirido. 
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O estudo se baseia em modelos preditivos, o qual através de uma função 

matemática que, quando aplicada sobre os dados históricos, vai gerar resultados 

sobre a previsão de enchentes e inundações. O presente estudo consiste em 

comparar os modelos de teste gerados e seus resultados em cima dos dados 

fornecidos pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 

Catarina (EPAGRI), e processar estes dados usando técnicas de aprendizado de 

máquina, e através das ferramentas da plataforma IBM Cloud para realizar a análise 

preditiva. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 APRENDIZADO DE MÁQUINA NA PREVISÃO DE ENCHENTES E 

INUNDAÇÕES 

 

Cada vez mais vem surgindo a necessidade de previsões hidrológicas precisas 

e confiáveis. Mas, até recentemente, a falta de equipamentos especializados e 

modelos de previsão dificultava o acesso a informações hidrológicas oportunas para 

certas regiões do país. Assim, técnicas de Aprendizado de Máquina desempenham 

um papel de destaque nos dias de hoje (CAMPS-VALLS, 2009), sendo que tais 

métodos podem ser encontrados em vários trabalhos, como See e Openshaw (1999), 

Boukharouba et al. (2013), Laio et al. (2003), Toth, Brath e Montanari (2000), Tiwari e 

Chatterjee (2010), Toukourou, Johannet e Dreyfus (2009). 

Já que o estudo de caso desta pesquisa é relacionado à previsão de enchentes 

e inundações, é importante fazer uma comparação entre os modelos de Aprendizado 

de Máquina para tal finalidade. 

Modelos hidrológicos são importantes para o gerenciamento de recursos 

hídricos e de previsão de enchentes e inundações, porém sua implementação e sua 

calibração são mais complexas devido à necessidade de um conhecimento preciso 

sobre o processo hidrológico e variáveis físicas da região. Muitas vezes, os dados 

necessários para o bom desempenho desses modelos são difíceis de se obter ou não 

estão disponíveis em tempo real, como é o caso da evaporação, da umidade do solo 

e da temperatura. 
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Modelos orientados a dados são mais simples de serem obtidos como 

destacam (KAR, 2012; YU, 2014). Isso se deve ao fato de que podem extrair a relação 

entre a entrada e a saída de dados das observações hidrológicas e meteorológicas, 

mesmo sem pleno conhecimento das características físicas do sistema. 

 

2.1.1 Conceito de aprendizado de máquina 

 

Mitchell (1997) define ‘‘aprender’’ como ‘‘melhorar automaticamente com a 

experiência’’. Então, para que uma máquina aprenda é necessário que, através de um 

‘‘conjunto de experiências’’, ela possa ‘‘melhorar’’. O conteúdo desse ‘‘conjunto de 

experiências’’ e o conceito de ‘‘melhorar’’ varia conforme a situação. Como exemplo, 

para a medicina, esse conjunto de experiências seria composto de registros médicos 

utilizados por técnicas de Aprendizado de Máquina a fim de determinar um melhor 

tratamento para novas doenças. Já, em outras áreas, o conjunto poderia ser composto 

pelo histórico de uso de energia em uma casa, com o propósito de aprender a 

economizar. De maneira geral, Mitchell (1997) afirma que: 

“Um programa aprende a partir de experiências E, com respeito a alguma 

classe de tarefas T e medida de desempenho P, se o desempenho de tarefas em T, 

medido por P, melhora com experiências E”. 

No caso desta pesquisa exploratória o objetivo é encontrar um modelo de 

Aprendizado de Máquina com a melhor acurácia na previsão de enchentes através do 

Aprendizado de Máquinas. Sendo assim, melhorar a tarefa (T) de prever enchentes, 

com base na medida de precipitação (P), a partir de dados históricos sobre o 

comportamento de rios (N), fornecidos pelo EPAGRI. Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. 

Considerando um conjunto utilizado para aprender um conceito, os elementos 

desse conjunto são chamados de instâncias (x), e o conjunto de todas as instâncias é 

denominado X (conjunto de instâncias). O conceito ou função que queremos aprender 

é conhecido por conceito alvo (target concept) ou c, sendo que c(x) é a classe da 

instância x e não faz parte de X (MITCHELL, 1997). 

O aprendizado ocorre quando um conjunto de exemplos de treinamento é 

passado para a técnica de Aprendizado de Máquina a fim de estimar c. Quando esses 

exemplos são formados pelo par ordenado <x,c(x)>, a técnica é dita supervisionada. 
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Quando os exemplos são formados somente por x, a técnica é dita não-

supervisionada. 

Alguns dos problemas encontrados dentro do Aprendizado de Máquinas são o 

sobreajuste (overfitting) e o underfitting. 

No caso de sobreajuste (overfitting), a técnica de Aprendizado de Máquina 

memoriza os dados durante o treinamento e alcança bons resultados nessa fase. 

Porém, perde a capacidade de generalização frente a outros conjuntos de dados, 

como o de teste ou conjuntos formados por novas instâncias. 

Em contrapartida, Silva, Spatti e Flauzino (2010) descrevem que o underfitting 

não consegue extrair as características do comportamento do problema e apresenta 

resultados ruins tanto durante o treinamento quanto com novos conjuntos de testes. 

Isso ocorre quando, por exemplo, uma rede neural artificial tem poucos neurônios em 

sua camada escondida ou quando o treinamento não ocorre de forma adequada. 

Pode-se evitar o sobreajuste (overfitting) através do método early stopped. Tal 

método consiste em seguir algumas regras que determinam quando o treinamento da 

técnica de Aprendizado de Máquina terminará. 

 

2.2 APRENDIZADO SUPERVISIONADO 

 

A aprendizagem supervisionada geralmente começa com um conjunto de 

dados estabelecido e um certo entendimento de como esses dados são classificados. 

O aprendizado supervisionado se destina a encontrar padrões nos dados que podem 

ser aplicados a um processo analítico. Esses dados possuem recursos rotulados que 

definem o significado dos dados. Por exemplo, pode haver milhões de imagens de 

animais e incluir uma explicação sobre o que cada animal é, e então você pode criar 

um aplicativo de aprendizado de máquina que distingue um animal de outro. Ao rotular 

esses dados sobre tipos de animais, você pode ter centenas de categorias de 

espécies diferentes. Como os atributos e o significado dos dados foram identificados, 

eles são bem compreendidos pelos usuários que estão treinando os dados modelados 

para que se encaixem nos detalhes dos rótulos. Quando o rótulo é contínuo, é uma 

regressão; quando os dados vêm de um conjunto finito de valores, é conhecido como 

classificação. Em essência, a regressão usada para aprendizagem supervisionada 

ajuda a entender a correlação entre as variáveis. Um exemplo de aprendizagem 
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supervisionada é a previsão do tempo. Ao usar a análise de regressão, a previsão do 

tempo leva em consideração padrões meteorológicos históricos conhecidos e as 

condições atuais para fornecer uma previsão sobre o tempo. 

Os algoritmos são treinados usando exemplos pré-processados e, neste ponto, 

o desempenho dos algoritmos é avaliado com teste dados. Ocasionalmente, os 

padrões identificados em um subconjunto dos dados não podem ser detectados na 

grande população de dados. Se o modelo for ajustado para representar apenas os 

padrões que existem no subconjunto de treinamento, você cria um problema chamado 

sobreajuste (overfitting). O ajuste excessivo significa que seu modelo é ajustado com 

precisão para seus dados de treinamento, mas pode não ser aplicável para grandes 

conjuntos de dados desconhecidos. Para proteger contra sobreajuste (overfitting), o 

teste precisa ser feito contra dados rotulados imprevistos ou desconhecidos. Usar 

dados imprevistos para o conjunto de teste pode ajudá-lo a avaliar a precisão do 

modelo na previsão de resultados e resultados. Os modelos de treinamento 

supervisionado têm ampla aplicabilidade a uma variedade de problemas de negócios, 

incluindo detecção de fraude, soluções de recomendação, reconhecimento de voz ou 

análise de risco (HURWITZ, KIRSCH, 2018). 

 

2.3 IBM CLOUD 

 

O IBM Cloud é uma plataforma de cloud que oferece flexibilidade, segurança   

e recursos avançados de IA e para análise de dados. IBM Watson Studio é a 

plataforma de software da IBM para ciência de dados. A plataforma consiste em um 

espaço de trabalho que inclui várias ferramentas de colaboração e código aberto para 

uso em ciência de dados. 

Essa plataforma fornece uma gama integral de ferramentas e serviços para que 

possa construir, treinar e implementar modelos do Machine Learning. Escolhendo 

dentre as ferramentas que automatizam totalmente o processo de treinamento para 

prototipagem rápida. 

O Watson Machine Learning é um serviço do Watson Studio com recursos para 

treinamento e implementação de modelos de aprendizado de máquina e redes 

neurais. Construído em uma plataforma de software livre escalável, o Watson Machine 
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Learning permite que construa, implemente e gerencie modelos de aprendizado de 

máquina e de deep learning. 

 

2.4 ALGORITMOS DE APRENDIZADO 

 

Algoritmos são um conjunto de instruções para um computador sobre como 

interagir, manipular e transformar dados. Um algoritmo pode ser tão simples quanto 

uma técnica para adicionar uma coluna de números ou tão complexo quanto identificar 

o rosto de alguém em uma imagem. 

Para tornar um algoritmo operacional, ele deve ser composto como um 

programa que os computadores possam entender. Os algoritmos de aprendizado de 

máquina são geralmente escritos em uma das várias linguagens: Python ou R. Cada 

uma dessas linguagens inclui bibliotecas de aprendizado de máquina que oferecem 

suporte a uma variedade de algoritmos. Além disso, essas linguagens têm 

comunidades de usuários ativas que contribuem regularmente com códigos e 

discutem ideias, desafios e abordagens para problemas de negócios. 

Os algoritmos de aprendizagem da máquina são diferentes de outros 

algoritmos, pois, com o aprendizado de máquina, o processo é invertido, onde os 

próprios dados criam o modelo. Quanto mais dados são adicionados ao algoritmo, 

mais sofisticado o algoritmo se torna. Conforme o algoritmo de aprendizado de 

máquina é exposto a mais e mais dados, ele é capaz de criar algoritmos cada vez 

mais precisos. (HURWITZ; KIRSCH, 2018). 

 

2.4.1 Redes neurais e aprendizado profundo 

 

Trata-se de método específico de aprendizado de máquina que incorpora redes 

neurais em camadas sucessivas para aprender a partir dos dados de maneira 

interativa, sendo que é especialmente útil quando você está tentando aprender 

padrões de dados não estruturados. 

Silva, Spatti e Flauzino (2010) classificam as redes neurais artificiais como 

modelos computacionais inspirados no sistema biológico de aprendizado do sistema 

nervoso. 
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Aprendizagem profunda - redes neurais complexas - são projetadas para 

emular como o cérebro humano funciona para que os computadores possam ser 

treinados para lidar com abstrações e problemas mal definidos. Uma criança média 

de cinco anos pode facilmente reconhecer a diferença entre o rosto de seu professor 

e o rosto do guarda de trânsito. Em contraste, o computador tem que fazer muito 

trabalho para descobrir quem é quem. Redes neurais e aprendizado profundo são 

frequentemente usados em aplicativos de reconhecimento de imagem, fala e visão 

computacional. 

Silva, Spatti e Flauzino (2010) dizem que a arquitetura de redes neurais é 

definida pelo modo como os neurônios são organizados com relação aos demais e tal 

relação é descrita através de conexões sinápticas entre os neurônios artificiais. Essa 

técnica apresenta várias aplicações, dentre as quais podem ser citadas as previsões 

e a classificação de padrões de forma robusta, temas deste trabalho. 

Outro ponto fundamental sobre redes neurais artificiais, apresentado em 

Berardi, Patuwo e Hu (2004), é a sua capacidade de aproximar o resultado de 

qualquer função de forma precisa, convergindo valores para o resultado esperado, o 

que as torna estimadores consistentes. Essa convergência pode ser obtida mesmo 

quando os dados apresentam ruídos. Essa característica é interessante já que 

descarta parte do trabalho realizado no pré-processamento para eliminação desses 

ruídos, visto que, na previsão e monitoramento de ambientes naturais, existem ruídos 

naturais nos dados coletados. 

Uma rede neural consiste em três ou mais camadas pois os dados são inseridos 

por meio da camada de entrada. Em seguida, os dados são modificados na camada 

oculta e nas camadas de saída com base nos pesos aplicados a esses nós. A rede 

neural típica pode consistir em milhares ou até milhões de nós de processamento 

simples que estão densamente interconectados como demonstrado na Figura 1. O 

termo aprendizado profundo é usado quando há várias camadas ocultas em uma rede 

neural. Usando uma abordagem iterativa, uma rede neural se ajusta continuamente e 

faz inferências até que um ponto de parada específico seja alcançado, descritos em 

Oprea e Matei (2010). 

Aprendizado profundo é uma técnica de aprendizado de máquina que usa 

redes neurais hierárquicas para aprender a partir de uma combinação de algoritmos 

supervisionados e não supervisionados. O aprendizado profundo costuma ser 
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chamado de subdisciplina do aprendizado de máquina. Normalmente, o aprendizado 

profundo aprende com dados não rotulados e não estruturados. Embora o 

aprendizado profundo seja muito semelhante a uma rede neural tradicional, ele terá 

muito mais camadas ocultas. Quanto mais complexo o problema, mais camadas 

ocultas haverá no modelo. 

 

Figura 1 – Exemplo de uma rede neural Genética 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

2.4.2 Árvore de decisão 

 

Outra técnica de Aprendizado de Máquina que pode ser aplicada à resolução 

de problemas de previsão são as árvores de decisão. 

Os algoritmos de árvore de decisão usam uma estrutura ramificada para ilustrar 

os resultados de uma decisão. As árvores de decisão podem ser usadas para mapear 

os resultados possíveis de uma decisão. Cada nó de uma árvore de decisão 

representa um resultado possível. As porcentagens são atribuídas aos nós com base 

na probabilidade de ocorrência do resultado. 

Rezende (2003) define uma árvore de decisão, recursivamente, como: um nó 

folha, que corresponde a uma classe ou um nó de decisão, que consiste no teste de 

um atributo, e vértices que levam a outras árvores, dependendo do resultado obtido 

no teste. 
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As árvores de decisão utilizam conjuntos de teste para criar um modelo de 

classificação, o qual, em seguida, é utilizado para classificar novos dados. Mitchell 

(1997) cita que árvores de decisão estão entre os métodos mais amplamente 

utilizados e, além de serem práticas e robustas com relação a ruídos, podem ser 

facilmente convertidas em um conjunto de regras if-then. 

Basicamente, algoritmos de treinamento de árvores de decisão diferem no 

modo pelo qual é decidido o atributo testado para realizar a divisão do conjunto de 

teste em subgrupos e no método utilizado para a poda, no qual folhas são retiradas 

da árvore com o objetivo de evitar superajuste e melhorar o seu desempenho. Essa é 

uma técnica poderosa, que permite com que as classes de novos dados sejam 

previstas de forma fácil, rápida e sem a necessidade de grande poder de 

processamento (REZENDE, 2003). 

Um exemplo de uma árvore de decisão, retirado de Shi (2007), é apresentado 

na Figura 2, onde leaf são nós folhas (classes) e Nx são nós de decisão, ligados a 

vértices que levam a outras árvores. 

 

Figura 2 – Exemplo de uma árvore de decisão 

 
Fonte: Shi (2007) 

 

2.4.3 Support vector machine – SVM 

 

Considerando o problema de classificação, em que X é o conjunto de instâncias 

(também chamado de espaço de instâncias) e y suas classes (espaço de rótulos), 

Luxburg Schölkopf (1997) definem o problema de aprendizado como encontrar uma 

função de mapeamento f: X → y que tenha a menor quantidade possível de erros. 

Essa função f é denominada classificador. 
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Cada técnica de Aprendizado de Máquina faz a busca dessa função f em uma 

determinada classe de funções e Luxburg e Schölkopf (1997) demonstram que é 

crucial limitar a classe de funções para que ocorra a aprendizagem. Dito isso, 

classificadores SVM são baseados na classe de hiperplanos (HEARST, 1998) onde, 

em um hiperespaço de n dimensões, um hiperplano é um objeto de n − 1 dimensões 

utilizado para separar esse espaço. A Figura 3 representa como duas classes podem 

ser separadas através de diferentes retas 

A ideia por trás da SVM é encontrar o hiperplano ótimo, definido como o 

hiperplano que tem a máxima margem de separação entre as duas classes (HEARST, 

1998; LORENA; CARVALHO, 2007). 

 

Figura 3 – Exemplo de separação de 2 classes em R² 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

2.4.4 Gradient boosting 

 

O algoritmo Gradient Boosting é uma técnica Boosting, incluída dentro do grupo 

de classificadores Ensemble. Esses classificadores são métodos que utilizam uma 

combinação de resultados de preditores fracos, com o objetivo de produzir um melhor 

modelo preditivo. Os preditores fracos são modelos que, quando utilizados 

individualmente possuem uma acurácia abaixo do esperado. 
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Na construção do modelo, geralmente, são utilizadas árvores de decisão como 

modelo fraco. Porém, não existe uma restrição quanto ao uso de outros algoritmos na 

construção de um classificador Ensemble. 

Na técnica de Boosting, cada classificador fraco é treinado com um conjunto de 

dados, de forma sequencial e de uma maneira adaptativa, onde um modelo base 

depende dos anteriores, e no final são combinados de uma maneira determinística. 

Diferente de algoritmos de Bagging (outro algoritmo Ensemble tradicional), por 

exemplo, onde os preditores fracos são treinados de forma individual e paralela, e ao 

final são combinados seguindo um processo determinístico de média, como uma 

votação. 

O objetivo do algoritmo é criar uma corrente de modelos fracos, onde cada um 

tem como objetivo minimizar o erro do modelo anterior, por meio de uma função de 

perda. 

Aos ajustes de cada modelo fraco é multiplicado um valor chamado de taxa de 

aprendizagem. Esse valor, tem como objetivo determinar o impacto de cada árvore no 

modelo final. Quanto menor o valor, menor a contribuição de cada árvore (JOSEPH 

ROCCA, 2019). 

 

Figura 3 – Exemplo de Gradient Boosting 

 
Fonte: Medium 

 

2.4.5 Floresta aleatória 

 

Floresta Aleatória (random forest) é um algoritmo de aprendizagem 

supervisionada. Como você pode perceber pelo seu nome, ele cria uma floresta de 

um modo aleatório. A “floresta” que ele cria é uma combinação (ensemble) de árvores 

de decisão, na maioria dos casos treinados com o método de bagging. A ideia principal 

do método de bagging é que a combinação dos modelos de aprendizado aumenta o 

resultado geral. 

Uma grande vantagem do algoritmo de florestas aleatórias é que ele pode ser 

utilizado tanto para tarefas de classificação quanto para regressão, o que representa 
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a maioria dos sistemas de aprendizagem de máquina atuais. Abaixo, você pode ver 

uma floresta aleatória com duas árvores: 

 

Figura 4 – Exemplo de floresta aleatória 

 
Fonte: Medium 

 

Com raras exceções um classificador de floresta aleatória tem todos os 

hiperparâmetros de uma árvore de decisão e também todos os hiperparâmetros de 

um classificador de bagging, para controlar a combinação de árvores. Ao invés de 

construir um classificador bagging e passá-lo para um classificador de árvore de 

decisão, você pode usar a classe da floresta aleatória, que é mais conveniente e 

otimizada para árvore de decisões. Note que também há um regressor de florestas 

aleatórias para tarefas de regressão. 

O algoritmo de floresta aleatória adiciona aleatoriedade extra ao modelo, 

quando está criando as árvores. Ao invés de procurar pela melhor característica ao 

fazer a partição de nodos, ele busca a melhor característica em um subconjunto 

aleatório das características. Este processo cria uma grande diversidade, o que 

geralmente leva a geração de modelos melhores. 
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Portanto, quando está criando uma árvore na floresta aleatória, apenas um 

subconjunto aleatório das características é considerada na partição de um nodo. Você 

pode até fazer as árvores ficarem mais aleatórias utilizando limiares (thresholds) 

aleatórios para cada característica, ao invés de procurar pelo melhor limiar (NIKLAS 

DONGES, 2019) 

 

2.4.6 Treinamento de sistemas de aprendizado de máquina 

 

Por meio de um processo iterativo de desenvolvimento e refinamento de um 

modelo, a seleção do algoritmo correto, o treinamento e o teste de um sistema podem 

começar. O treinamento é uma etapa crítica no processo de aprendizado de máquina. 

Ao treinar um sistema de aprendizado de máquina, você conhece as entradas 

(por exemplo, receita do cliente, histórico de compras, localização e assim por diante) 

e conhece sua meta desejada (prevendo a propensão de um cliente a se desligar de 

um serviço). No entanto, a grande incógnita são as funções matemáticas para 

transformar esses dados brutos em uma previsão de rotatividade do cliente. À medida 

que o algoritmo de aprendizagem é exposto a mais e mais dados, o sistema se torna 

mais preciso na previsão da probabilidade (HURWITZ; KIRSCH, 2018) 

O treinamento de um algoritmo de aprendizado de máquina para criar um 

modelo preciso pode ser dividido em três etapas: 

1. Representação: O algoritmo cria um modelo para transformar os dados 

inseridos nos resultados desejados. À medida que o algoritmo de 

aprendizado é exposto a mais dados, ele começa a aprender a relação entre 

os dados brutos e quais pontos de dados são fortes preditores para o 

resultado desejado 

 

2. Avaliação: À medida que o algoritmo cria vários modelos, um ser humano 

ou o algoritmo precisará avaliar e pontuar os modelos com base em qual 

modelo produz as previsões mais precisas. É importante lembrar que após 

o modelo ser operacionalizado, ele ficará exposto a dados desconhecidos. 

Como resultado, certifique-se de que o modelo seja generalizado e não se 

ajuste demais aos dados de treinamento. 
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3. Otimização: Depois que o algoritmo cria e pontua vários modelos, selecione 

o algoritmo de melhor desempenho. Ao expor o algoritmo a conjuntos mais 

diversos de dados de entrada, selecione o modelo mais generalizado. 

 

A parte mais importante do processo de treinamento é ter dados suficientes 

para que você possa testar seu modelo. Frequentemente, a primeira passagem no 

treinamento fornece resultados mistos. Isso significa que você pode precisar refinar 

seu modelo ou fornecer mais dados. 

Este processo não é diferente de aprender qualquer nova disciplina em que 

você começa com suas suposições baseadas em conhecimentos incompletos. 

Conforme você aprende mais, pode decidir se precisa de mais dados de mais fontes. 

À medida que você obtém mais percepções dos dados, suas suposições 

provavelmente mudarão. Um dos valores do aprendizado de máquina é que você não 

inicia o processo de aprendizado decidindo com antecedência qual será a resposta 

para o problema. 

Quando tiver concluído o processo de treinamento, você estará pronto para 

testar sua compreensão do domínio para ver se tem a quantidade certa de 

conhecimento ou se ainda precisa coletar mais dados e aprender mais. Isso é 

precisamente o que acontece de maneira automatizada quando você projeta um 

sistema de aprendizado de máquina. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A presente pesquisa foi exploratória e utilizou-se de dados meteorológicos 

históricos, fornecidos pela EPAGRI. Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 

Rural de Santa Catarina é uma empresa pública, vinculada ao Governo do Estado de 

Santa Catarina por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do 

Desenvolvimento Rural. 

A amostragem dos dados fornecidos foi feita com base em 4 cidades de Santa 

Catarina, sendo Mafra, Campo Alegre, São Bento do Sul e Rio Negrinho. Para a 

amostragem foi fornecido dados em um período de 11 anos, considerando os fatores: 

Precipitação (mm/hr), Nível do Rio(Cm). 
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A coleta de dados disponibilizados e organizados de forma diária foi realizada 

no período de Janeiro de 2009 à Outubro de 2020. A análise de dados foi realizada 

utilizando o Watson Studio, uma plataforma disponibilizada no IBM Cloud. 

 

3.1 TRATAMENTO E PREPARAÇÃO DOS DADOS. 

 

Para realizar as análises foi excluído dados do dia 01/01/2019 até 27/01/2016, 

pois os dados referentes ao nível do rio iniciaram em Janeiro de 2016. 

Para a preparação dos dados foi necessário acrescentar um classificador, 

portanto foi realizado uma pesquisa em jornais, internet e outros veículos de imprensa, 

em busca das ocorrências de inundação, enchentes e alertas de risco de enchentes 

estes dados foram usados como rótulos de ocorrência de eventos 

hidrometeorológicos, empregados na classificação dos elementos do conjunto de 

treinamento. 

Durante a pesquisa observou que acima dos 250,00 Cm de seu nível as regiões 

ao longo da margem de Foz do Rio Negrinho entram em alerta e acima dos 300,00 

Cm já é considerado enchente. 

Questões usualmente presentes em base de dados devem ser abordadas com 

cautela, a existência de dados ausentes é um exemplo. O preenchimento destas 

lacunas com um determinado valor é uma forma de lidar com esta situação, sendo 

que a convenção mais global é o uso NaN (acrônimo para Not a Number), um valor 

especial que faz parte da especificação de ponto flutuante do IEEE (VANDERPLAS, 

2016). 

Outro ponto importante é a presença de atributos com diferentes escalas, 

situação normalmente encontrada em bases heterogêneas e responsável por 

problemas como desbalanceamento em algoritmos de classificação. Uma solução 

para esta questão é o uso da normalização, cujo objetivo é impedir que atributos com 

intervalos inicialmente grandes superem os atributos com intervalos inicialmente 

pequenos. 
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3.2 NORMALIZAÇÃO DOS DADOS USANDO WATSON STUDIO 

 

Para tentar normaliza os dados foi criado uma coluna de classificação de alerta, 

sendo 0 - para normal, 1 - para alerta de enchente e 2 - considerado enchente ou 

alagamento, tais informações foram encontradas através das pesquisas feitas nos 

jornais, internet, site da defesa civil. As ferramentas utilizadas nos testes e na criação 

do modelo, foi utilizando as ferramentas disponibilizada na plataforma Watson Studio 

como Notebook, Fluxo Modelador, Notebook, Modelos do Watson Machine Learning, 

Fluxo do data refinery. 

Nas próximas seção serão explicado brevemente cada uma das ferramentas 

utilizadas antes dos teste e aplicação do Modelo do Watson Machine Learning. 

 

3.2.1 Notebook 

 

No editor de bloco de notas (Notebook) do Watson Studio, é possível criar 

blocos de notas utilizando Python, Scala e R para analisar seus dados. 

O Jupyter Notebook é um ambiente baseado na web para cálculo interativo. É 

possível executar pequenos pedaços de código que processam seus dados e é 

possível ver imediatamente os resultados de seu cálculo. Os blocos de notas incluem 

todos os blocos de construção necessários para trabalhar com dados: 

 Os dados 

 Os cálculos de código que processam os dados 

 Visualizações dos resultados 

 Texto e rich media para melhorar o entendimento 

 

3.2.2 Fluxo modelador 

 

Utilizado para criar um modelo de aprendizado de máquina que treina um 

modelo que é possível usar para identificar entidades, correferências e 

relacionamentos de interesse em novos documentos. 

Todas as etapas são executadas pelo gerente de projeto, exceto para a etapa 

Anotar documentos, que é executada pelo anotador humano. Como os anotadores 
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humanos são frequentemente especialistas no assunto, eles podem ser consultados 

durante a criação de recursos da área de trabalho, como o sistema de tipos, também. 

 

3.2.3 Fluxo do data refinery 

 

A ferramenta Data Refinery, disponível por meio do Watson Studio, ajuda na   

preparação de dados, transformando rapidamente grandes quantias de dados brutos 

em informações de qualidade consumíveis, que estão prontas para análise. 

 

3.2.4 Modelos do Watson machine learning 

 

O Watson Machine Learning é uma ferramenta completa que facilita o trabalho 

conjunto de desenvolvedores e cientistas de dados para integrar recursos preditivos 

em seus aplicativos. O serviço Machine Learning é um conjunto de APIs de REST que 

podem ser chamadas de qualquer linguagem de programação para desenvolver 

aplicativos que tomem decisões mais inteligentes, que resolvam problemas 

complexos e melhorem os resultados do usuário. 

 

3.3 TESTES UTILIZANDO NOTEBOOK 

 

A análise feita utilizando o Notebook foi feito dentro da própria plataforma o qual 

utilizou das seguintes etapas: 

1. Importar conjunto de dados 

2. Analise os dados 

3. Prepare a construção do modelo de dados 

4. Divida os dados em teste e treine os dados 

5. Treinar o modelo usando vários algoritmos de aprendizado de máquina para 

classificação binária 

6. Avaliação dos modelos 

7. Selecionar o modelo mais adequado para o conjunto de dados fornecido 

8. Salvar e implantar o modelo no Watson Machine Learning 
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A seguir será explicado brevemente cada etapa utilizada durante a análise com 

o Notebook. 

 

3.3.1 Conjunto de dados (dataset) 

 

São o principal insumo dos processos de análise de dados. Eles são 

representados por dados tabulares em formato de planilha onde as linhas são os 

registros dos acontecimentos e as colunas são as características desses 

acontecimentos. 

Para que um dataset seja analisado por sistemas de análise é obrigatório que 

este tenha um formato retangular ou quadrado, não permitindo que haja valores em 

outras partes da planilha. Também não são aceitos valores em planilhas em sub-abas. 

Os datasets formam a base de qualquer análise de dados de alto nível. No 

Brasil o termo mais utilizado para ele é “conjunto de dados”, porém este conceito pode 

gerar dúvidas porque é mais abrangente do que a ideia de dataset para analytics. 

Se por um lado um conjunto de dados pode ser representado por diversas 

planilhas, bancos de dados e assim por diante, o dataset é mais específico, auto-

contido (todas as informações já estão presentes na tabela única, em contraste aos 

bancos de dados relacionais), não possui formatações nos dados e deve ter o formato 

retangular e possuem um cabeçalho com os nomes bem definidos para cada coluna. 

O dataset que foi utilizado para a pesquisa foi fornecido pelo EPAGRI. 

(Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina), eles são 

coletados em diversas estações meteorológicas e hidrológicas espalhadas por Santa 

Catarina, dados vazios ou irrelevantes foram removidos do dataset por motivos já 

citados e para a presente análise foi considerado apenas dados das estações 2084-

Rio Negrinho - Foz do Rio Negrinho que forneceu os dados do Nível do Rio 

apresentados com a unidade de medida em Cm e apresentado em Média Diária as 

ocorrência e a estação 2220-Rio Negrinho - Rio dos Bugres o qual foi fornecido os 

dados de Precipitação apresentados com a unidade de medida em mm/hr e 

apresentado em um soma diária. 
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Figura 5 – Análise descritiva dos dados 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

3.3.2 Modelagem e avaliação 

 

Na fase de modelagem, várias técnicas são selecionadas e aplicadas e seus 

parâmetros são calibrados para atingir uma previsão ideal. Normalmente, existem 

várias técnicas que podem ser aplicadas e algumas têm requisitos específicos na 

forma dos dados. Portanto, voltar à fase de preparação de dados geralmente é 

necessário. No entanto, na fase de avaliação do modelo, o objetivo é construir um 

modelo que tenha alta qualidade do ponto de vista da análise de dados. Antes de 

prosseguir para a implantação final do modelo, é importante avaliá-lo completamente 

e revisar as etapas que são executadas para criá-lo para ter certeza de que o modelo 

atinja os objetivos de negócios adequadamente. 

No Jupyter Notebook, isso envolveu a divisão do conjunto de dados em 

conjuntos de dados de treinamento e teste (usando validação cruzada estratificada) 

e, em seguida, o treinamento de vários modelos usando algoritmos de classificação 

distintos, como Gradient Boosting Classifier, Máquinas de Vetores de Suporte, 

Floresta Aleatória e K-vizinhos mais próximos através da linguagem Python. 
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Figura 6 - Script de validação cruzada estratificada - Python 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Figura 7 - Construção do modelo e treinamento 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

3.3.3 Avaliação do modelo 

 

A seguir será apresentado os resultados em matrizes de confusão para os 

vários modelos para analisar a previsão com mais detalhes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

289 
Tecnologia da Informação: imersão, prática e pesquisa (ISBN: 978-65-88712-46-7) 

Figura 8 - Matriz Confusão Gradient Boosting 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Figura 9 - Matriz Confusão Máquina de Vetores de Suporte 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 
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Figura 10 - Matriz Confusão Floresta Aleatória 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Figura 11 - Matriz Confusão Floresta Aleatória 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

3.3.4 Relatório das avaliações dos modelos 

 

Para o Aprendizado de Máquina é comum separar o conjunto de dados original 

em conjuntos de dados de treinamento e teste, usando o módulo dividir ou o módulo 

Partição e Amostra conforme feito anteriormente. 
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Esse processo da avaliação vai criar métricas que são usadas para identificar 

a precisão do modelo treinado, as mais relevantes são: 

                    

Acurácia: Do inglês Accuracy, ela mede a qualidade de um modelo de 

classificação como a proporção de resultados reais para o total de casos. 

Precisão: Do inglês Precision, é a proporção de resultados verdadeiros sobre 

todos os resultados positivos. 

Recall: É a fração de todos os resultados corretos retornados pelo modelo. 

O F-score: É calculado como a média ponderada de precisão e recuperação 

entre 0 e 1, onde o valor ideal do F-score é 1. 

 

Figura 12 - Relatório de Classificação 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 
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3.4 UTILIZANDO WATSON MACHINE LEARNING 

 

Nessa seção será descrito brevemente todas as etapas desde a entrada dos 

dados até sua saída, englobando os algoritmos de aprendizado assim como os 

modelos preditivos e a exibição do resultado através web-service utilizando a 

plataforma Watson Studio. 

 

Figura 13 – Flow utilizando Watson Machine Learning 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

3.4.1 Dados de Entrada 

 

Conforme já explicado anteriormente no tópico 3.3.1 CONJUNTO DE DADOS, 

é um conjunto de dados utilizado para análise preditiva, se um algoritmo de machine 

learning for aplicado em uma base com dados que não são redundantes ou com dados 

pouco confiáveis, então é provável que os resultados fiquem abaixo do esperado. 

O dataset que foi utilizado para a pesquisa foi fornecido pelo EPAGRI. 

(Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina) 
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3.4.2 Auditoria dos dados 

 

Na auditoria dos dados é obtido uma primeira análise abrangente e 

apresentada em uma matriz de fácil leitura. 

 

Figura 14 – Auditoria dos dados 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

3.4.3 Tipo dos dados 

 

Nesta etapa são especificados os metadados e propriedades de campo que 

são inestimáveis para modelagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

294 
Tecnologia da Informação: imersão, prática e pesquisa (ISBN: 978-65-88712-46-7) 

Figura 15 - Tipo dos dados 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

3.4.4 Preparação automática de dados 

 

Neste tópico a própria ferramenta dispõem da preparação dos dados 

automatizados sem a necessidade de conhecimento prévio dos conceitos envolvidos 

na análise. 
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3.4.5 Partição dos dados 

 

Gera um campo de partição que divide os dados em subconjuntos ou amostras 

separadas para os estágios de treinamento, testes e validações da construção de um 

modelo. 

A opção partição oferece suporte a divisões aleatórias e estratificadas. Por 

exemplo, você pode especificar uma divisão 80-20, onde 80% dos dados serão 

utilizados para o treinamento do modelo, e o restante, que nesse caso corresponde a 

20% são utilizados para a validação do modelo, essas informações são usadas para 

a validação do modelo. 

 

3.4.6 Filtro 

 

É utilizado para renomear ou excluir algum campo durante o fluxo, nesse 

estudo ele foi utilizado para filtrar e reter dados de colunas redundantes, no caso as 

colunas que não foram tratadas. 

 

3.4.7 Previsor categórico automático 

 

Utilizado para estimar e comparar modelos para experimentar uma variedade 

de abordagem para dados nominais e binários. 

Durante a aplicação dos dados nesse fluxo foi testado com 10 abordagens 

diferentes para estimar os resultados e seus principais estimadores. 
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Figura 16 - Resultado previsor Categórico 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

3.4.8 Floresta aleatória 

 

Foi implementado o nó Floresta Aleatória, para utilizarmos na análise dos 

dados inserido como já explicado no tópico 2.4.5 FLORESTA ALEATÓRIA. Por ter 

sido anteriormente testado com o Notebook e testarmos junto com uma linguagem 

sugerida pelo Previsor categórico automático. 
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3.4.9 Rede neural de MLP 

 

Foi implementado o nó Rede Neural, para utilizarmos na comparação da 

análise dos dados, tendo em vista a capacidade de lidar com dados não estruturados. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Serão apresentados os principais resultados desta pesquisa exploratória, e 

com base nos métodos apresentados será mostrado os resultados obtidos. 

Para exibição dos resultados foi considerado apenas os estimadores Rede 

neural de MLP e Floresta Aleatória. 

 

4.1 REDE NEURAL DE MLP 

 

Estas foram as avaliações obtidas com o modelo de Rede Neural. A 

visualização dos modelos pode ser utilizado para verificar a comparação entres os 

modelos testados. Através da figura 17 será demonstrado os resultados obtidos ao 

inserir dados simulado de alerta sendo o Nível do Rio em situação de enchente e 

Precipitação acima do normal. Os valores utilizados foram Nível do rio na Foz de rio 

negrinho em 500 Cm e 100 mm de precipitação e nível de alerta 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

298 
Tecnologia da Informação: imersão, prática e pesquisa (ISBN: 978-65-88712-46-7) 

Figura 17 - Resultado Web-Service Rede Neural 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

4.2 FLORESTA ALEATÓRIA 

 

Os resultados obtidos através da floresta aleatória podem ser observados 

utilizando o espaço de implementação do Watson Studio. 

Na Figura 18 é mostrado o resultado do teste da inserção de dados simulando 

nível do rio normal, precipitação normal, porém com um alerta de enchente. Sendo 

nível de alerta 2 considerado enchente, nível da foz de Rio Negrinho em 200Cm e 

Precipitação 10mm 
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Figura 18 -Resultado do retorno do Web-service 

 
Fonte – Dados da pesquisa (2020) 

 

Como podemos observar o algoritmo floresta aleatória foi capaz de identificar 

a falha no alerta e corrigindo para nível 0 que é situação normal. Por sua vez foi 

realizado outro teste porém inserindo dados de leitura para possível enchente com 

nível do rio em nível de enchente e uma precipitação acima das médias normais. Na 

figura 19 será demonstrado o resultado retornado pelo web-service utilizando os 

parâmetro de entrada Nivel da Foz de Rio Negrinho em 300 Cm, Precipitação em 

200mm e Nivel de alerta em 0. 
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Figura 19 – Resultado do retorno do Web-service 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Podemos observar que novamente o algoritmo foi capaz de retornar correção 

assertiva do nível de alerta para os parâmetros inseridas. 

 

4.3 COMPARAÇÃO ENTRE ALGORITMOS 

 

A comparação dos algoritmos podem ser feito através da avaliação dos 

modelos. Apresentados através da figura 20 referente a arvore aleatória e a figura 20 

sobre Redes Neurais MLP 
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Figura 20 – Resultado do retorno da avaliação do modelo Arvores Aleatória 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 
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Figura 21 – Resultado do retorno da avaliação do modelo Redes Neurais MLP 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento da presente pesquisa, teve por objetivo identificar os 

modelos mais precisos em cima dos dados hidrológicos e meteorológicos e ser capaz 

de gerar alerta de enchente e inundação. 

Através dos resultados obtidos, podemos concluir que ambos os algoritmos 

utilizados em nosso modelo criado pela plataforma Watson Studio apresentaram 

capacidade de identificar e corrigir níveis de alerta baseados em dados históricos. 

Referente aos algoritmos utilizados observou-se que ambos conseguiram ser 

assertivos tanto na correção de nível de alertas quanto na identificação de 
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possibilidade de enchente com base nas informações inseridas, porém vale ressaltar 

que para análises preditivas baseados em dados será necessário mais classificadores 

a fim de evitar os superajuste, por esta razão não sendo capaz de apresentar um 

resultado preditivo mais preciso devido ao superajuste, pois ainda são necessários 

mais dados e tipos de classificadores para gerar níveis de alerta com mais 

assertividade baseado nos dados inseridos em tempo real através do espaço de 

implementação. 

Sendo assim, recomenda-se novas pesquisas, com amostras maiores, para 

que os resultados possam ter melhor aproveitamento e evitar o superajuste até 

mesmo, outros setores podem ser utilizados como alvo de novas pesquisas. 

A conclusão do presente artigo, além de proporcionar um conhecimento mais 

aprofundado sobre o tema, foi também uma experiência nova, principalmente 

tratando-se da coleta dos dados da pesquisa, onde foram encontradas algumas 

dificuldades, porém estas foram superadas. 
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A UTILIZAÇÃO DE REDES NEURAIS CONVOLUCIONAIS NA DETECÇÃO DE 

INCÊNDIOS FLORESTAIS 

 

Herik da Silva40 
Roberto de Lima Brozoski41 

 

RESUMO 

Visando a sustentabilidade da fauna e flora nacional, de modo a mitigar o 
desmatamento causado por ação dos incêndios florestais, foi observado que o 
controle através da aplicação de reconhecimento de padrões em imagens de 
sensoriamento remoto representa uma das únicas formas viáveis de monitoramento 
florestal. A capacidade de aprender por meio de exemplos e formular predições são 
as principais características do Machine Learning, uma subárea da inteligência 
artificial. Existem diversos frameworks disponíveis que utilizam Machine Learning para 
solução dos mais variados tipos de problemas, como para reconhecer e classificar 
objetos em uma imagem. Utilizando os serviços fornecidos pela IBM Watson Visual 
Recognition e o TensorFlow, dois modelos foram criados e aplicados ao dataset que 
fornecemos para efetuar a detecção de incêndios florestais. Os resultados obtidos 
com os modelos criados foram comparados entre eles. Os serviços utilizados da 
Watson são os disponibilizados pelo plano Lite, um plano gratuito. Mesmo com as 
limitações o modelo obtido reconheceu corretamente uma imagem contendo incêndio 
florestal em 70% das imagens de validação e classificou corretamente 90% das 
imagens onde não continha indícios de incêndio, de outro lado o projeto utilizando o 
TensorFlow acertou 90% das imagens contendo incêndio florestal e 70% das imagens 
normais. 

 

Palavras-Chave: TensorFlow. Watson Visual Recognitions. Rede Neural 
Convolucional. 

 

ABSTRACT 

Aiming at the national flora and fauna sustainability, in order to relieve the deforestation 
caused by the forest fire activity, it has been observed that the control through 
applicability of the patterns recognition in remote sensing images represents one of 
the only feasible methods of forest monitoring. The learning capacity with examples 
and formulating predictions are the main Machine Learning features, an artificial 
intelligence subarea. There are many available frameworks that use Machine Learning 
to solve the most different kinds of problems, such as to recognize and classify objects 
in a picture. Using the services supplied by IBM Watson Visual Recognition and the 
TensorFlow, two models were created and applied to the dataset we provide. The 
results obtained with the created models were compared between them. The services 
used by Watson are the ones available by the Lite plan, a free plan. Even with the 
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restrictions the obtained model recognized correctly a picture containing forest fire 
activity in 70% of the validation images and classified correctly 90% of the images that 
did not contain fire evidences, on the other hand the project using the TensorFlow hit 
90% of images containing forest fire activity and 70% normal images. 

 

Keywords: TensorFlow. Watson Visual Recognitions. Convolutional Neural Network. 

 

 

“Todos os homens cometem erros, mas 
apenas os sábios aprendem com os seus 
erros” (Winston Churchill); 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A floresta Amazônica é a maior floresta tropical do mundo, com 5.500.000 

milhões de quilômetros quadrados e ⅕ da água potável do planeta (IBGE,2004). É 

também considerada a maior reserva em termos de biodiversidade, nela existem 

2.500 espécies de árvores (um terço de toda a madeira tropical do mundo) e 30 mil 

espécies de plantas (das 100 mil da América do Sul), muitas dessas espécies são 

endêmicas, ou seja, só existem na região amazônica (((o))eco, 2014). A maior parte 

da floresta está contida no Brasil, com 60% da floresta, seguida pelo Peru com 13% e 

com partes menores na Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e 

Guiana Francesa (Ab'Saber, 1977 apud FERREIRA, 2005). A área pertencente ao 

Brasil é denominada Amazônia legal, e nela está contida os estados do Acre, Amapá, 

Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do estado do 

Maranhão, perfazendo uma superfície de aproximadamente 5.015.067,749 

quilômetros quadrados, correspondente a cerca de 61% do território brasileiro 

(FERREIRA, 2015). 

O peso de cada uma das causas do desmatamento e a forma como se 

combinam podem variar na Amazônia Legal, mas, em geral, elas são as mesmas: a 

agropecuária, a exploração madeireira, a grilagem de terras e projetos de 

infraestrutura. O Cerrado foi o bioma mais atingido pelas queimadas até 2000. De lá 

para cá, a Amazônia Legal assumiu a liderança do placar. Em 2005, na região foram 

registrados 163.739 focos de calor (BRONZE, 2020).  
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O sensoriamento remoto e, em particular, a detecção de focos de calor por 

satélite constituem parte importante do sistema de monitoramento de incêndios 

florestais dos dois principais órgãos federais ligados à prevenção e combate dessas 

ocorrências, o ICMBio e o IBAMA. Os sensores instalados em satélites artificiais são 

resultados da evolução da ciência e tecnologia espacial. Estas imagens estão se 

tornando cada vez mais parte do nosso cotidiano. A previsão meteorológica é ilustrada 

nos jornais e na televisão por imagens de satélites meteorológicos, regiões de 

conflitos internacionais são exibidas na mídia por meio de imagens obtidas do espaço, 

da mesma maneira que imagens de satélite passam cada vez mais a ilustrar livros, 

catálogos, calendários, posters e muitas outras formas de comunicação visual. Acima 

de tudo, as imagens de sensoriamento remoto passaram a representar uma das 

únicas formas viáveis de monitoramento ambiental em escalas locais e globais, devido 

à rapidez, eficiência, periodicidade e visão sinóptica que as caracterizam.  

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) conta com um programa 

de Monitoramento de Queimadas e Incêndios Florestais. Nele, são analisados 

constantemente aspectos associados à ocorrência de fogo em áreas de vegetação, 

tanto na Amazônia Legal quanto no restante do território brasileiro. Contudo, o sistema 

de monitoramento do Instituto não avalia o tamanho da área que está queimando ou 

a condição de “saúde” dessa vegetação.  

Devido a dificuldade para identificar o início dos focos de incêndio nas matas, 

essa pesquisa se fundamenta através da aplicação de reconhecimento de padrões 

em imagens de sensoriamento remoto. As quais representam uma das únicas formas 

viáveis de monitoramento ambiental para os órgãos de fiscalização. Portanto, o 

enfoque deste trabalho, compreende em utilizar a rede neural convolucional como 

auxílio na tomada de decisão junto a defesa do meio-ambiente. Isto consiste em: 

classificar imagens de sensoriamento remoto e treinar a rede neural para identificar 

incêndios florestais através do reconhecimento de padrão. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção será apresentado o estado da arte do tema escolhido. Inicialmente 

será descrito as definições e aspectos da Amazônia, Amazônia Legal e o processo de 

desmatamento de ambas, seguido da obtenção de imagens, através do 
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sensoriamento remoto (campo responsável pela obtenção das informações da 

superfície terrestre). Após, será apresentado um breve histórico sobre inteligência 

artificial, passando pelo aprendizado de máquina, redes neurais até chegar nas redes 

neurais convolucionais (campo da ciência de dados utilizado para aquisição de 

informações através de imagens). 

 

2.1 AMAZÔNIA 

 

A região Amazônia estende-se do oceano Atlântico até as encostas das 

cordilheiras dos Andes, contendo parte de nove países da América do Sul, sendo 69% 

pertencente ao Brasil (Ab'Saber, 1977 apud FERREIRA, 2005), seguida pelo Peru 

com 13% e com partes menores na Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, 

Suriname e França (Guiana Francesa).  

Segundo o IBGE (2010) a Amazônia possui ⅕ da reserva de água potável do 

mundo e sua biodiversidade é a maior do planeta. São aproximadamente 40 mil 

espécies de plantas e mais de 400 mil mamíferos. Os pássaros somam quase 1.300, 

e os insetos chegam a milhões (((o))eco, 2014). A região Amazônica também 

representa mais da metade das florestas tropicais remanescentes no planeta e a 

maior biodiversidade em uma floresta tropical no mundo. 

De acordo com a comunidade científica, a Amazônia é uma peça importante 

nas variações climáticas de quase toda a América do Sul. Segundo Gilvan Sampaio, 

climatologista do Inpe (2014) “Essas chuvas que ocorrem principalmente durante o 

verão, a umidade é oriunda da Amazônia. E essa chuva que fica vários dias é que 

recarrega os principais reservatórios da Região Sudeste.”. O que Sampaio nos 

mostra, é a importância que o bioma Amazônia representa não somente para a região 

norte, mas para todo um continente. 

A região Amazônica expressa sua grandiosidade quando comparadas a outras 

florestas tropicais em termos de geografia, biodiversidade e endemismo. Vista por 

cientistas ainda nos dias de hoje como misteriosa e inexplorada, abriga espécies de 

animais e plantas ainda não arquivadas. Toda essa biodiversidade está em constante 

perigo. Criação de gado, produção de grãos e a extração predatória de madeira são 

somente algumas das formas de desmatamento que ameaçam a sobrevivência da 

região. 
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2.1.1 Amazônia Legal 

 

A porção da Amazônia contida no Brasil, equivalente a 4 milhões de km2, está 

localizada na região denominada Amazônia Legal, e seu território equivale a 61% de 

todo o território nacional, cerca de 5.217.423 km2 (FERREIRA, 2015), abrangendo a 

totalidade dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, 

Roraima, Tocantins e parte do Estado do Maranhão. 

 

Figura 1 - Representação da Amazônia e suas divisões. 

 
Fonte - Portal Paramazônia - Blog (2016). 

 

A delimitação da Amazônia Legal, foi instituída com base em análises 

estruturais e conjunturais, definida a partir da criação da Superintendência do 

Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), em 1966, como forma de planejar e 

promover o desenvolvimento social e econômico dos estados que historicamente 

compartilham os mesmos desafios (((o))eco, 2014). A divisão adotada em 1966 

permitiu ao Brasil tratar essa região, não mais geograficamente como nove estados, 

de forma a dificultar os incentivos sociais e econômicos, mas como uma única região 

que se relacionam pelas necessidades de desenvolvimento. 
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A Amazônia Legal é formada por três biomas principais: Amazônia, Cerrado e 

parte do Pantanal matogrossense (((o))eco, 2014), e seu ecossistema varia entre 

florestas densas de terra firme, campos alagados, florestas de igapó, florestas 

estacionais, várzeas, savanas, refúgios montanhosos e formações pioneiras. 

De acordo com a pesquisa feita pelo INPE em 2004, a população da Amazônia 

Legal é de vinte milhões de habitantes, a menor densidade demográfica do país, cerca 

de 12,4% da população brasileira. Já a população indígena soma mais da metade, 

nos nove estados vivem 55,9% de toda a população indígena brasileira, cerca de 250 

mil pessoas (FUNASA, 2019). 

As áreas de proteção ambiental da Amazônia Legal somam 43,9% da 

totalidade da região (VERÍSSIMO, 2010), uma proporção muito pequena visto que tal 

regularização promove uma conscientização de preservação e uma punição aos que 

a desobedecem, o estudo de Ferreira sobre a importâncias das áreas protegidas 

(2005), nos mostra que o desmatamento foi cerca de dez vezes menor dentro das 

unidades de conservação do que nas áreas fora dela. Um número significamente 

baixo, mas que nos mostra a importância das áreas de proteção. 

 

2.1.2 Desmatamento 

 

O processo do desmatamento na Amazônia Legal está diretamente associado 

a fatores de mercado. Segundo Ferreira (2015) às variações nos preços das 

commodities agrícolas e às políticas governamentais, incentivam as práticas de 

desmatamento. Os principais fatores são: facilidade de créditos, baixa governança 

quanto à fragilidade do direito de propriedade e a rentabilidade a curto e médio prazo. 

O baixo custo relativo fez com que produtores de pequena escala convertessem 

áreas, antes utilizadas na agricultura, em pasto para criação de boi, o qual era 

considerado símbolo de status na região (SERRÃO; TOLEDO, 1990, apud DINIZ, 

2009).  

Segundo os dados consolidados do Projeto de Monitoramento do 

Desflorestamento da Amazônia Legal (Prodes), somente em 2019, foram cerca de 

10,1 mil km2 da Amazônia Legal brasileira desmatados (DINIZ, 2009). O 

desmatamento na região é motivo de grande preocupação para o Brasil, pois gera 

impacto sobre a estrutura e a fertilidade do solo, perda da biodiversidade e perdas 
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significativas no funcionamento dos ecossistemas como ciclo da água e 

armazenamento de carbono. Um dos impactos mais severos que o desmatamento 

provoca é a perda da biodiversidade, pois a maioria das espécies presentes na 

Amazônia é endêmica e não pode sobreviver às mudanças radicais provocadas pelo 

desmatamento predatório. 

De acordo com Ferreira (2005) 80% da Amazônia Legal sofre um processo de 

desmatamento que se inicia com a abertura (oficial ou clandestina) de estradas, 

permitindo desta forma a expansão humana e consequente ocupação irregular de 

terras com a exploração predatória de madeiras. Essas áreas são então convertidas 

em terrenos agrícolas e pastagem para criação extensiva de gado.  

Estes modelos tradicionais de ocupação da Amazônia levam a um significativo 

aumento do desmatamento da Amazônia Legal, mas não pode ser atribuído a um 

único fator. 

Entre as formas de desmatamento que mais impactam os ecossistemas 

florestais estão os incêndios. Que além dos inúmeros danos ao ecossistema, 

impactam diretamente sobre a poluição atmosférica e mudanças climáticas (BATISTA, 

2004), tornando o Brasil um grande emissor mundial de dióxido de carbono (CO2), um 

dos gases causadores do efeito estufa. 

De acordo com o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento 

na Amazônia Legal, baixas nas taxas de desmatamento somente serão efetivas com 

incentivos fiscais aplicados aos aprimoramentos de identificação e repressão das 

atividades ilícitas, da promoção de uma economia de base florestal e do ordenamento 

do território para viabilizar gestões consistentes sobre o uso da terra. Caso medidas 

não sejam adotadas teremos grandes consequências a curto e longo prazo, podendo 

serem verificadas não somente na região compreendida por Amazônia Legal, mas a 

nível global.  

O Brasil possui diversas categorias de unidades de conservação, nos níveis 

federal, estadual e municipal. Conforme o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC), Lei Federal no 9.985/00 (IBAMA, 2004). As 

unidades de conservação visam a proteção da biodiversidade, e incluem Estação 

Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida 

Silvestre. 
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2.2 SENSORIAMENTO REMOTO 

 

Segundo Lillesand e Kiefer (1994), sensoriamento remoto é a ciência e a arte 

de obter informação sobre um objeto (alvo), área ou fenômeno. O termo surgiu da 

possibilidade de obter informações sem o contato direto com o pesquisador ou o 

equipamento e o objeto de estudos. Geralmente os sensores estão alocados em 

plataformas orbitais ou satélites e aviões. A NASA (National Aeronautics and Space 

Administration) é a principal captadora de imagens de satélite. No Brasil temos o INPE 

(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), órgão brasileiro dedicado à pesquisa e 

exploração espacial, atualmente com sete satélites artificiais em órbita da Terra. 

Dentro de sensoriamento remoto as informações são obtidas através da 

interação entre a radiação eletromagnética (REM) e o alvo. Existem dois tipos de 

sensores.  

 

Figura 2 - Sistema passivo. 

 
Fonte - As interações entre a energia e a matéria - UFSC (2018). 

 

Os passivos, que utilizam energia externa, como a da luz solar. Exemplo: 

Landsat, Spot, Ikonos, etc. E os ativos que fornecem sua própria energia para 

imagear, como os radares microondas. Exemplo: Radarsat, Jers-1, etc. 
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Figura 3 - Sistema ativo. 

 
Fonte - As Interações Entre a Energia e a Matéria - UFSC (2018). 

 

As detecções de radiação eletromagnética, são transferências de energia que 

ocorrem da sua fonte (A) até um ponto distante (B), onde se depositam parcialmente 

ou por completo (SANTOS, 2013). A terra reflete uma parte dessa radiação de volta 

ao espaço e absorve uma parte dessa radiação Posteriormente re-emitindo (C) em 

comprimentos de onda mais longos. Essa re-emissão de radiação em ondas maiores, 

é como os sensores identificam o objeto alvo, devendo este ter uma temperatura 

acima de zero absoluto para pode ser considerado como uma fonte de radiação. O 

Sol é a principal fonte de radiação eletromagnética disponível para o sensoriamento 

remoto (SOUZA, 2010). 

 

Figura 4 - Fonte de energia, objeto de estudo e sensor. 

 
Fonte - As Interações Entre a Energia e a Matéria - UFSC (2018). 
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Duas teorias explicam a propagação da energia a partir de uma fonte: teoria do 

modelo corpuscular e modelo ondulatório. 

A teoria do modelo corpuscular consiste na propagação da energia através de 

um fluxo de partículas (fótons) que se movem à velocidade da luz (SANTOS, 2013). 

Os fótons são também conhecidos como quanta e se propagaram, segundo Planck, 

em pulsos e não de forma contínua a partir da fonte de REM.  

 

Figura 5 - incidência da energia de um fóton. 

 
Fonte - Sensoriamento Remoto: conceitos fundamentais e plataformas - INPE (2010). 

 

O modelo acima descreve a incidência da energia de um fóton quando é dada 

a frequência. Onde f é a frequência de oscilação e.h, a constante de Planck. Esta 

constante já havia sido introduzida na Física anos antes por Max Planck. 

A teoria do modelo ondulatório considera que a propagação da energia ocorre 

através de um movimento ondulatório (SANTOS, 2013), assim como a propagação do 

som. Segundo a teoria, a luz é uma onda de origem eletromagnética que se propaga 

em qualquer meio, inclusive no vácuo, e sua incidência sofre a ação da reflexão e 

refração. 

 

Figura 6 - Modelo ondulatório. 

 
Fonte - Sensoriamento Remoto: conceitos fundamentais e plataformas - INPE (2010). 
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Em sensoriamento remoto existem qualitativas que impedem um melhor 

funcionamento da ferramenta, como é o caso das regiões opacas do espectro 

magnético. Estas regiões são denominadas “bandas de absorção da atmosfera” e 

impedem sistemas sensores passivos de fazer a captação do alvo, impossibilitando a 

reflexão da radiação pela Terra. Os principais responsáveis pela absorção são os 

gases aerossóis (SANTOS, 2013). A imagem 7 apresenta os principais gases e suas 

frequências de absorção. As regiões transparentes à radiação eletromagnética são 

denominadas “janelas atmosféricas”. 

 

Figura 7 - Bandas de absorção da atmosfera terrestre. 

 
Fonte - Às Interações Entre a Energia e a Matéria - UFSC (2018). 

 

O sensoriamento remoto é não-intrusivo, ou seja, o sensor coleta a REM 

emitida ou refletida pelo alvo sem afetar o seu estado presente (SOUZA, 2010). 

Embora apresente uma fonte rica de informações, ele não pode ser considerado 

isoladamente, sem o apoio de dados coletados em campo ou sem qualquer outro tipo 

de validação. Outro benefício da utilização do sensoriamento é a possibilidade de 

programá-los para coletar dados de uma determinada superfície ou alvo, removendo 

desta forma a necessidade de coletas de campo tradicionais. 

 

2.3 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

 

A Inteligência Artificial é um ramo da Ciência da Computação, cuja sua 

definição é ampla e abrangente. Dentre as definições do ramo acadêmico, 

destacamos duas: A afirmação de Kurzweil (1990) de que a inteligência artificial é a 

arte de criar máquinas que executam funções que exigem inteligência quando 

executadas por pessoas. E a de Russel e Norvig (2004) onde um sistema somente 

pode ser considerado racional se “faz tudo certo” com os dados que tem. Ambas as 

definições complementam o conceito da inteligência artificial, demonstrando que para 
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um sistema ser considerado racional, não basta mostrar capacidade de executar 

tarefas originalmente humanas (ler, escrever, raciocinar, etc...), mas deve efetuar a 

tarefa corretamente. O elemento central do comportamento inteligente é a habilidade 

de se adaptar ou aprender a partir de experiências (SILVA, 2005). 

A busca por métodos e dispositivos capazes de simular o raciocínio humano 

vem sendo objetivo da IA desde muito tempo. Em todo seu processo de 

desenvolvimento outras áreas além da clássica ciência exatas englobam o seu 

processo de aprendizagem, psicologia, biologia, lógica matemática, linguística, 

engenharia, filosofia, entre outras áreas científicas, concretizam o processo de 

humanização das máquinas (Figura 8). 

 

Figura 8 - Áreas Relacionadas com a Inteligência Artificial. 

 
Fonte - Inteligência Artificial: Conceitos e Aplicações - FAAR (2010). 

 

Durante a história da IA, existiram estudiosos que tiveram grande importância 

em seu desenvolvimento, entre eles o cientista Warren McCulloch e Walter Pitts 

(1943) que propuseram um modelo de neurônios artificiais, considerado o primeiro 

trabalho reconhecido na área de IA. Eles demonstraram através de experimentos que 

qualquer função computável pode ser calculada por uma rede de neurônios artificiais. 

Alan Turing foi outro memorável cientista que contribuiu para o desenvolvimento da 

Inteligência Artificial, em 1950 ele escreveu o artigo intitulado “Computing Machinery 

and Intelligence”. Neste artigo ele descreve o Teste de Turing, onde uma máquina é 

projetada para produzir respostas indistinguíveis de outro ser humano. Para a 
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máquina passar no teste, o juiz deve ser incapaz de distinguir com segurança a 

máquina do humano. O teste não qualifica a capacidade do aparelho de dar respostas 

corretas para as perguntas, mas sim a proximidade entre suas respostas e as de um 

ser humano.  

Uma forma de compreender a diferença entre a inteligência artificial da natural, 

é o modo como ambas são abordadas. Uma abordagem centrada nos seres humanos 

deve ser de ciência empírica, envolvendo hipóteses e confirmação experimental, 

enquanto a racionalista envolve uma combinação de matemática e engenharia (Ide, 

2004, apud GOMES, 2010). 

 

2.3.1 Machine Learning 

 

Dentro da inteligência artificial o Machine Learning (ML) é a área responsável 

por desenvolver algoritmos e técnicas que possibilitem o aprendizado computacional, 

de modo a interpretar e aperfeiçoar as informações recebidas, melhorando 

gradualmente seu desempenho (Riche Knight, 1991, apud Santos, 2011). 

As técnicas de ML são empregadas através de um princípio de inferência 

denominado indução, onde obtêm-se conclusões genéricas a partir de um conjunto 

específico de exemplos (Schmitt, 2013). A indução é a parte lógica do Machine 

Learning, responsável por aplicar um conceito aprendido nos exemplos apresentados 

aos novos dados. Tais conceitos pré-definidos podem não necessariamente prever a 

verdade (REZENDE, 2003). 

Abaixo demonstramos alguns conceitos do Machine Learning na literatura 

(BARANAUSKAS, MONARD, 2000, apud Schmitt, 2013): 

 Indutor: conhecido como programa de aprendizado, ou algoritmo de indução. 

Tem como objetivo extrair um bom classificador a partir de um conjunto de 

exemplos rotulados. A saída do indutor, o classificador, pode ser usada para 

classificar exemplos novos (ainda não rotulados) com a meta de predizer 

corretamente o rótulo de cada um. 

 Exemplo: também denominado caso, registro ou dado. É uma tupla de valores 

de atributos (ou um vetor de valores de atributos). 

 Atributo: descreve uma característica ou um aspecto de um exemplo. 

Normalmente, há pelo menos dois tipos de atributos: nominal, quando não 
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existe uma ordem entre os valores (por exemplo, cor: vermelho, verde, azul) 

e contínuo, quando existe uma ordem linear nos valores (por exemplo, peso: 

pertencente ao conjunto dos números reais). 

 Classe: todo o exemplo possui um atributo especial, denominado rótulo ou 

classe, que descreve o fenômeno de interesse, isto é, o conceito-meta que se 

deseja aprender para fazer previsões a respeito. 

 Conjunto de exemplos: um conjunto de exemplos é composto por exemplos 

contendo valores de atributos bem como a classe associada. 

 Classificador ou Hipótese: dado um conjunto de exemplos de treinamento, um 

indutor gera como saída um classificador (também denominado hipótese ou 

descrição de conceito) de forma que, dado um novo exemplo, ele possa 

predizer com a maior precisão possível sua classe. 

 Ruído: são dados imperfeitos, podem ser derivados do próprio processo que 

gerou os dados, do processo de aquisição dos dados, do processo de 

transformação dos dados ou mesmo devido a classes rotuladas 

incorretamente. 

 Underfitting e Overfitting: Ao induzir, a partir dos exemplos disponíveis, é 

possível que a hipótese seja muito específica para o conjunto de treinamento 

utilizado. Como o conjunto de treinamento é apenas uma amostra de todos os 

exemplos do domínio, é possível induzir hipóteses que melhorem seu 

desempenho no conjunto de treinamento, enquanto pioram o desempenho em 

exemplos diferentes daqueles pertencentes ao conjunto de treinamento. 

Nesta situação, o erro (ou outra medida) em um conjunto de teste 

independente evidencia um desempenho ruim da hipótese. Neste caso, diz-

se que a hipótese ajusta-se em excesso ao conjunto de treinamento ou que 

houve um overfitting. Por outro lado, também é possível que poucos exemplos 

representativos sejam dados ao sistema de aprendizado ou o usuário pré-

defina o tamanho do classificador como muito pequeno (por exemplo, um 

número insuficiente de neurônios e conexões são definidos em uma rede 

neural ou um alto fator de poda é definido para uma árvore de decisão) ou 

uma combinação de ambos. Portanto, é também possível induzir hipóteses 

que possuam uma melhora de desempenho muito pequena no conjunto de 

treinamento, assim como em um conjunto de testes. Neste caso, diz-se que a 
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hipótese ajusta-se muito pouco ao conjunto de treinamento ou que houve um 

underfitting.  

 Poda: é uma técnica de lidar com ruído e overfitting. A ideia geral consiste em 

lidar com o problema de overfitting através do aprendizado de uma hipótese 

bem genérica a partir do conjunto de treinamento de forma a melhorar o 

desempenho em exemplos não vistos. Há, basicamente, dois métodos de 

poda (1) pré-poda: durante a geração da hipótese, alguns exemplos de 

treinamento são deliberadamente ignorados, de forma que a hipótese final 

não classifique todos os exemplos de treinamento corretamente; (2) pós-poda: 

inicialmente, uma hipótese que explica os exemplos de treinamento é gerada. 

Após isso, a hipótese é generalizada através da eliminação de algumas 

partes, tais como o corte de alguns ramos em uma árvore de decisão, algumas 

condições nas regras induzidas ou eliminando neurônios redundantes em 

uma rede neural.  

 

Para que se possa aplicar o aprendizado de máquina, se faz necessária a 

existência de uma massa de treinamento e teste, aplicados a uma modelagem inicial 

para seleção dos atributos de entrada. Os dados recém processados, por sua vez, 

devem passar pela extração do conhecimento. Método aplicado à base de 

treinamento para escolha da atividade e algoritmos a serem utilizados (REZENDE, 

2003). A próxima etapa, é a modelagem do formato de saída e a escolha do 

classificador de resultados. 

Um exemplo muito citado na bibliografia de Machine Learning, é a previsão 

baseada em fatores climáticos. O qual compõe uma base de dados contendo as 

condições de tempo (visibilidade, temperatura, umidade relativa do ar e velocidade do 

vento) de jogos passados, e resultados se houve ou não jogo no determinado dia. De 

acordo com o estudo, se possuirmos a massa de dados dos jogos passados, e 

aplicarmos a um algoritmo de treinamento, teremos uma predição se de acordo com 

as condições climáticas atuais haverá ou não jogo amanhã (AMORIN, 2008). 

As aplicações práticas referenciadas ao Machine Learning no mundo 

acadêmico, incluem: Processamento de linguagem natural, motores de busca, 

diagnósticos médicos, bioinformática, reconhecimento de fala, reconhecimento de 
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escrita, visão computacional e locomoção de robôs, sistemas de previsão, etc 

(AMORIN, 2008). 

O machine learning é um modelo de inteligência artificial capaz de realizar 

análise de dados e automatizar modelos analíticos, sua pesquisa foca nas 

propriedades dos métodos estatísticos, assim como sua complexidade 

computacional. 

 

2.3.2 Redes Neurais Convolucionais 

 

Uma Rede Neural Artificial é um conjunto de técnicas computacionais baseadas 

em um modelo matemático, baseado na estrutura neural de organismos inteligentes. 

Seu processo de inteligência vem das interações entre as unidades de 

processamentos (CASTRO, 2003). De uma forma mais simplista, uma Rede Neural 

Artificial corresponde a uma máquina projetada para modelar a maneira como o 

cérebro realiza a tarefa apresentada. 

Em rede neural, se emprega um conjunto de neurônios artificiais que se 

comunicam através de sinapses ou elos de conexão, cada uma caracteriza-se por seu 

peso e situação. Usualmente a rede neural é classificada em três camadas. Entrada, 

onde apresentamos os padrões para a rede. Camada Intermediária ou escondida, 

onde é efetuado o processamento dos dados de entrada, através dos neurônios e 

suas conexões. E finalizamos na camada de saída, onde o processo é finalizado e 

apresentado. Na Figura 9 demonstramos a camada de entrada, intermediária e saída. 
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Figura 9 - Exemplo de rede neural convolucional. 

 
Fonte - Reconhecimento de Espécies Florestais pela Folha, Utilizando Redes Neurais Convolucionais 
- UTFPR (2018). 

 

Redes neurais são amplamente conhecidas pela sua habilidade de aprender 

através do seu ambiente e melhorar seu desempenho mediante processos interativos 

de ajustes e treinamento (CASTRO, 2003). 

No contexto de inteligência artificial e aprendizado de máquina existem as 

Redes Neurais Convolucionais (CNNs), inspiradas no processo biológico de 

processamento de dados visuais. De forma semelhante ao processo tradicional de 

visão computacional, a CNN aplica filtros em dados visuais, de forma a reconhecer 

padrões e semelhanças, mantendo a relação de vizinhança entre pixels da imagem 

(VARGAS, 2010). 

As CNNs assim como as redes neurais tradicionais são compostas por 

sequências de camadas. A primeira camada é a camada de entrada, composta por 

uma imagem (definida por largura, altura e profundidade - RGB), sucedida por camada 

convolucional, camada de pooling e camada totalmente conectada (PIRES, 2018). A 

seguir descrevemos cada camada. 
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Figura 10 - Exemplo de uma rede neural convolucional e suas diferentes camadas. 

 
Fonte - Um Estudo sobre Redes Neurais Convolucionais e sua Aplicação em Detecção de Pedestres - 
UFF (2018). 

 

A camada convolucional é a camada que decorre da camada de entrada. Nela 

a CNN é composta por um mapa de filtros capazes de aprender através do 

treinamento (NUMPYDL, 2015). No processamento de imagens, onde a imagem é 

definida como uma função bidimensional, a convolução é útil para detecção de bordas, 

suavização de imagem, extração de atributos, entre outras aplicações (FERREIRA, 

2017).  

Ao término do processo de convolução é aplicado uma camada de pooling 

sobre os dados. Essa etapa é responsável por identificar o máximo local de uma 

determinada região de atributos, reduzindo a dimensão dos dados e 

consequentemente a computação necessária para as próximas camadas 

(FERREIRA, 2017). 

 

Figura 11 - Aplicação de max pooling em uma imagem 4x4 utilizando um filtro 2x2. 

 
Fonte - Redes Neurais Convolucionais Profundas na Detecção de Plantas Daninhas em Lavouras de 
Soja - FACOM (2017). 
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No exemplo de max pooling identificamos que somente os valores com maiores 

inferências dentro do seu quadrante são revertidos em uma “nova imagem”, os dados 

não necessariamente são modificados. O processo que ocorre é uma subtração dos 

pixels para facilitar os processos seguintes. 

Por final, os dados processados são expostos a camada totalmente conectada, 

onde é gerado um vetor N dimensional. Onde N é o número de classes que o 

programa deve escolher (NUMPYDL, 2015 apud PIRES, 2018). Essa camada é 

responsável por relacionar as características de alto nível em classes e pesos. Em 

conjunto com as camadas anteriores, obtém as probabilidades corretas para 

diferentes classes (DESHPANDE, 2015, apud PIRES, 2018). 

O processo de aprendizado é definido como a criação de novas conexões entre 

os neurônios e a modificação das conexões existentes entre eles (VARGAS, 2015), 

em CNN definimos este método de aprendizado incluindo uma vasta quantidade de 

dados para seu treinamento. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Neste capítulo serão apresentadas as ferramentas e procedimentos adotados 

para o desenvolvimento da pesquisa, essa etapa está dividida em dois tópicos 

principais, ferramentas e métodos. 

 

3.1 FERRAMENTAS 

 

No projeto serão aplicadas dois modelos de redes para experimento: o modelo 

de rede TensorFlow e o Watson Visual Recognition. O TensorFlow é uma biblioteca 

de código aberto para aprendizagem de máquina, amplamente utilizado para criação 

e treinamento de redes neurais, por facilitar a detecção e decifração de padrões e 

correlações, de forma a se assemelhar ao raciocínio humano. A ferramenta está 

licenciada pela Apache 2.0 e disponível no GitHub. Sua arquitetura é flexível e permite 

implantar computação para uma ou mais CPUs ou GPUs em uma área de trabalho, 

servidor ou dispositivo móvel com uma única API (TENSORFLOW, 2017). O Visual 

Recognition é um recurso do IBM Watson para classificação e análise de imagens. 
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Suas deduções são feitas com base na cena, objeto, cores e outros assuntos que 

possam fornecer insights para seu conteúdo visual. 

Para fazer uso do TensorFlow foi utilizado o Python 3 devido a sua 

compatibilidade. Python é uma linguagem de programação interpretada, orientada a 

objetos, de alto nível e com semântica dinâmica. Com milhões de funções para os 

mais diferentes tipos de tarefas e inúmeras bibliotecas existentes, sua linguagem foi 

criada para ser simples. Sua principal característica é a facilidade de criação em 

questão de sintaxe, a qual se assemelha à forma como estamos acostumados a 

escrever um texto comum. 

Para trabalhar com Python e visualizar dados será utilizado o Google 

Collaboratory. O Google Collaboratory ou “Colab”, é um serviço de nuvem gratuito 

hospedado pelo Google para incentivar a pesquisa de Aprendizado de Máquina e 

Inteligência Artificial. Possibilitando que seus usuários escrevam códigos python 

simultaneamente a seus colegas de equipe diretamente do seu navegador. Com 

acesso gratuito a GPUs, bibliotecas pré-instaladas e suporte a comandos bash. 

As bibliotecas que vamos utilizar em nosso projeto TensorFlow é a NumPy, 

Matplotlib, Seaborn e Zipfile. A biblioteca NumPy é um pacote para a linguagem 

Python que suporta arrays e matrizes multidimensionais, possuindo uma larga coleção 

de funções matemáticas para trabalhar com estas estruturas. Matplotlib é uma 

biblioteca abrangente para criação de dados e visualização de dados em geral, feito 

para a linguagem Python e sua extensão de matemática Numpy. 

 

Figura 12 - Numpy. 

 
Fonte - Convolutional Neural Networks with Keras - Blog (2018). 
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Seaborn é uma biblioteca de visualização de dados Python baseada em 

matplotlib. Ele fornece uma interface de alto nível para desenhar gráficos estatísticos 

atraentes e informativos. Suas funções de plotagem operam em data frames e 

matrizes contendo conjuntos de dados inteiros e executam internamente o 

mapeamento semântico e agregação estatística necessários para produzir plotagens 

informativas. O ZipFile fornece ferramentas para criar, ler, escrever, anexar e listar um 

arquivo ZIP. 

 

Figura 13 - Seaborn. 

 
Fonte: Seaborn: estatístico data visualization - Blog (2020). 

 

Para nossa segunda Rede Neural Convolucional, fazendo uso do Watson 

Visual Recognition. O Watson Visual Recognition é uma ferramenta da plataforma em 

nuvem da IBM, escalável e com suporte a pequenas equipes de desenvolvimento e 

organizações de grandes empresas corporativas. Com a vantagem do software livre 

e de um modelo de implementação multinuvem permite o controle e flexibilidade para 

suportar cargas de trabalho em seu ambiente híbrido. 

O Watson Studio, anteriormente Data Science Experience, é uma plataforma 

de software da IBM voltado para ciência de dados. Reúne ferramentas de software 

livre básicas, incluindo RStudio, Spark e Python em um ambiente integrado, junto com 

ferramentas adicionais, como um serviço Spark gerenciado e recursos de modelagem 

de dados, em um ambiente seguro e controlado. O Watson Studio fornece acesso a 
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conjuntos de dados que estão disponíveis por meio do Watson Data Platform, no local 

ou na nuvem.  

Para a projeção visual do Watson Studio, utilizamos o Node-RED, uma 

ferramenta de desenvolvimento baseada em fluxos, originalmente desenvolvida para 

conectar dispositivos IoT, tendo sido estendida posteriormente para hardwares, APIs 

e web services. O Node-RED fornece um editor de fluxo baseado em navegador da 

web, que pode ser usado para criar funções JavaScript. Os elementos dos aplicativos 

podem ser salvos ou compartilhados para reutilização. O tempo de execução é 

construído em Node.js e os fluxos criados no Node-RED são armazenados usando 

JSON.  

 

3.1.1 Hardware 

 

Para o decurso deste trabalho foi utilizado um notebook com processador intel 

core i5-4200, 4,00 GB (Gigabyte) de memória RAM (random access memory) e 1,00 

TB (Terabyte) de HD (Hard Disk). 

 

3.2 MÉTODOS 

 

Nesta seção serão descritos todos os processos, desde a entrada dos dados, 

os algoritmos de aprendizado, os modelos de treinamentos e saída das informações.  

A abordagem utilizada no projeto, foi inicialmente fazer a aquisição de imagens 

para criação do dataset. Seguida pela realização de treinos nas redes neurais, sendo 

finalizado com a análise dos resultados para melhorar o desempenho do modelo e 

apresentá-lo. 
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Figura 14 - Estrutura do Projeto. 

 
Fonte - O autor. 

 

3.2.1. DataSet 

 

Um dataset é basicamente os conjuntos de dados que será utilizado na análise 

preditiva, a obtenção desses dados é sem dúvida a tarefa mais importante, pois a 

qualidade da informação a ser analisada é um dos principais fatores que influenciam 

na confiabilidade dos resultados finais, se um algoritmo de machine learning for 

aplicado em uma base com dados que não são redundantes ou com dados pouco 

confiáveis, então é provável que os resultados fiquem abaixo do esperado. 

Para fazer o reconhecimento dos incêndios florestais, são necessárias imagens 

do sensoriamento remoto em grandes quantidades e nitidez, tais imagens são tão 

escassas pelas empresas de sensoriamento governamentais, que foi optado pela 

utilização da plataforma www.planet.com/explorer, do período gratuito da ferramenta, 

referente a Janeiro até dezembro de 2019, na região da Amazônia Legal mais 

especificamente no Mato Grosso. 

As imagens serão salvas no padrão .jpg com a descrição (incêndio, normal) 

seguido de dois dígitos (incendio-01.jpg) com aproximadamente 4608 pixels de 

largura e 3456 pixels de altura. 

Foi preparado um conjunto com 10 imagens classificadas como “normal” e 10 

imagens classificadas como “incendio” para testar o modelo, importante ressaltar que 

as imagens utilizadas para testar o modelo não foram usadas para treiná-lo.  
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3.2.2 Treinamento 

 

O método adotado para selecionar e classificar as imagens se manteve igual 

para as duas plataformas, de modo que ambas possam gerar gráficos de 

assertividade para serem comparadas. 90% dos dados serão utilizados para o 

treinamento do modelo, e o restante, que nesse caso corresponde a 10% são 

utilizados para a validação do modelo, que será abordada posteriormente. 

Uma rede neural é um conjunto de camadas interconectadas. As entradas são 

a primeira camada e são conectadas a uma camada de saída por um gráfico acíclico 

composto por arestas e nós ponderados. A classificação usando redes neurais é um 

método de aprendizado supervisionado e, portanto, requer um conjunto de dados 

marcado, que inclui uma coluna de rótulos.  

Entre as camadas de entrada e saída, você pode inserir várias camadas 

ocultas. A maioria das tarefas preditivas pode ser realizada facilmente com apenas 

uma ou algumas camadas ocultas. No entanto, pesquisas recentes mostraram que 

redes neurais profundas (DNN) com muitas camadas podem ser muito eficazes em 

tarefas complexas, como reconhecimento de imagem ou de fala. As camadas 

sucessivas são usadas para modelar níveis crescentes de profundidade semântica. 

O relacionamento entre entradas e saídas é assimilado com o treinamento da 

rede neural nos dados de entrada. Todos os nós em uma camada são conectados 

pelas arestas ponderadas aos nós na próxima camada. Para calcular a saída da rede 

para uma entrada especifica, um valor é calculado em cada nó nas camadas ocultas 

e na camada de saída. O valor é definido calculando a soma ponderada dos valores 

dos nós da camada anterior. Uma função de ativação é então aplicada a essa soma 

ponderada. 

 

3.2.3. Watson Visual Recognition 

 

A IBM Cloud oferece um amplo conjunto de serviços. Um dos serviços 

ofertados é o Watson Visual Recognition que utiliza algoritmos de Deep Learning para 

analisar imagens e classificá-las com um conjunto de classes prontas para o uso e a 

opção de o usuário criar seu próprio classificador de imagens customizado. As classes 

que estão prontas para o uso são as classes que reconhecem: rostos, comidas, 
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conteúdos explícitos e a geral. O modelo customizado foi utilizado neste artigo como 

base de comparação dos resultados criados no modelo. Entre os vários planos 

ofertados pela empresa, o plano utilizado neste experimento foi o Lite que permite o 

treino de até 2 modelos por conta e é possível treinar 1000 imagens por mês apenas. 

Além do sistema para treinamento automatizado de classificadores, 

implementamos também uma interface para comunicação visual com o sistema 

Watson. O completo sistema é capaz de classificar em imagens de satélite a 

existência de focos de incêndio, em um serviço em nuvem. Isso minimiza a 

necessidade de programação local e garante plataforma independente. 

O aplicativo utiliza a possibilidade dada pelo serviço de reconhecimento visual 

Watson para construir novos classificadores e para estender a funcionalidade dos 

classificadores embutidos. Para classificar imagens em duas classes, o Watson Visual 

Recognition utiliza o método de pontuação, onde as classificações produzem uma 

pontuação entre 0,0 e 1,0 para cada imagem e classe. As pontuações identificam 

coisas diferentes para os classificadores customizados e para o classificador Geral, 

em regra elas classificam a probabilidade da imagem pertencer a classe A ou B. 

 

Figura 15 - Estrutura do Classificador. 

 
Fonte 15 - O autor. 

 

A IBM propõe uma IDE gráfica denominada Node-RED para facilitar a 

reutilização de código em tarefas como conexão de dispositivos de hardware, APIs e 

serviços online como parte da internet das coisas. A Figura 15 mostra a interface do 

usuário do Node-RED. A ferramenta permite que os desenvolvedores criem 
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aplicativos arrastando e soltando os blocos de código reutilizáveis (nós) de uma paleta 

e conectando-os em um fluxo de controle. 

O Node-Red segue uma abordagem de processamento de eventos, em que o 

fluxo relaciona a ocorrência e o disparo de eventos entre seus nós. Existem três tipos 

de nós: nós de entrada (por exemplo, solicitação HTTP) que geram eventos para o 

fluxo; nós de saída (por exemplo, resposta HTTP) que consomem eventos do fluxo; e 

nós de função que processam os dados de nós de entrada ou outros nós de função. 

A Figura 15, por exemplo, mostra um fluxo de controle composto de um nó de entrada, 

acionado quando recebe um pedido HTTP, seguido de nós de função e network, 

responsáveis por verificar os parâmetros da imagem, aplicar-la a rede neural, 

processar os dados gerados e os enviar para o nó de saída. 

 

3.2.4 TensorFlow 

 

No projeto TensorFlow foi utilizado a arquitetura de rede neural ResNet-50. A 

ResNet-50 é uma rede neural convolucional com 50 camadas de profundidade. Onde 

suporta carregar uma versão pré-treinada da rede, com mais de um milhão de 

imagens do banco de dados ImageNet. A utilização desta arquitetura dispensa o 

treinamento dos pesos, pois estes já foram feitos no seu interior, faltando apenas 

algumas camadas densas para fazermos a efetiva previsão. 

 

Alguns parâmetros utilizados nos testes pela arquitetura ResNet50: 

 Função de ativação da camada de saída: Sigmoid 

 Tamanho do Lote (batch): 16 

 Função de ativação nas camadas escondidas: ReLU (Rectified Linear Units) 

 Otimizador: Adam 

 Quantidade de épocas: 20. 

 

Ressalta-se que a única adaptação necessária da arquitetura base da ResNet-

50 para o problema aqui tratado é a substituição do bloco de classificação por uma 

camada densamente conexa com 2 neurônios (correspondendo às duas classes) e 

ativação softmax. As camadas faltantes foram indexadas no final da arquitetura, no 

formato Relu, contendo 1024 neurônios nas duas primeiras camadas, 512 na 
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subsequente, finalizando com apenas duas camadas expressas pelo softmax 

(comando responsável por trazer as probabilidades da rede neural). 

 

Figura 16 - Estrutura da ResNet-50. 

 
Fonte - O autor. 

 

Em decorrência do tamanho do dataset e das variáveis de sensoriamento 

remoto serem bastante mutáveis, foram feitos dois modelos utilizando o TensorFlow, 

onde foram comparados a ferramenta utilizando o dataset “cru” e uma versão dele 

aplicado a classe ImageDateGenerator da biblioteca Keras, responsável por gerar 

dados de imagem em lote em tempo real utilizando apenas um exemplar e fazendo 

alterações neste para criar novas imagens. O script foi feito em python 3.5.2. As 

alterações nas imagens são feitas nos parâmetros da classe, elas são: 

 Rotation range - O valor em graus (0-180), um intervalo para girar 

aleatoriamente imagens; 

 Width shift ranger e height shift - Os intervalos dentro dos quais se podem 

deslocar imagens na vertical ou na horizontal; 

 Shear range - Os intervalos para aplicar aleatoriamente transformações de 

cisalhamento, uma transformação que desloca cada ponto em uma direção 

fixada, por um valor proporcional a sua distância com sinal de uma reta que é 

paralela a direção; 

 Zoom range - Os intervalos para aplicar aleatoriamente zoom nas imagens; 

 Horizontal and Vertical flip – Inverter metades das imagens; 
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 Zoom range - Os intervalos para aplicar aleatoriamente zoom nas imagens; 

 Fill mode - Uma estratégia usada para preencher os pixels recém-criados, que 

podem aparecer após uma rotação ou uma alteração de largura / altura. 

 

3.2.5 Train Model 

 

A base de dados descrita na subseção 3.2.1 foi dividida em três subconjuntos: 

treino/validação/teste. Essa divisão foi feita em porcentagens de 60/20/20 do total de 

imagens, respectivamente, correspondendo a 60/20/20 imagens em cada um desses 

subconjuntos. Após testes preliminares, foi notado que a acurácia de validação da 

rede Tensorflow converge rapidamente para valores ao redor de 96%. Ainda assim, o 

treinamento foi estendido até 20 épocas, usando um checkpoint baseado na acurácia 

do conjunto de validação. Na sequência, o melhor modelo obtido ao final das 20 

épocas de treinamento foi usado para avaliar as imagens do conjunto de testes, que 

não foram apresentadas para a rede durante o treino/validação.  

Após a conclusão da validação, o modelo treinado é usado com um dos 

módulos de pontuação para fazer previsões sobre novos dados. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Serão apresentados a seguir os principais resultados desta pesquisa, e com o 

objetivo de facilitar o entendimento dos resultados, a análise dos dados foi dividida em 

duas partes, uma refere-se ao classificador TensorFlow, e a comparação entre o 

dataset padrão e o dataset aplicado ao ImageDataGenerator, e a outra refere-se a 

comparação geral, entre o classificador Watson Visual Recognition e o tensorFlow 

com melhor desempenho. 

 

4.1 TENSORFLOW 

 

O procedimento de treino descrito na seção anterior resultou em uma ResNet-

50 com acurácia de aproximadamente 96% para o dataset padrão e 70% para as 

imagens do conjunto de validação aplicadas ao ImageDataGenerator. A figura 17 
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mostra a matriz de confusão resultante da aplicação do modelo implementado para 

os dados dos dois conjuntos de validação. 

 

Figura 17 - Matriz de Confusão TensorFlow. 

 
Fonte - O autor. 

 

A despeito do tamanho do dataset, nossa rede neural padrão identificou 100% 

das imagens onde não continham indícios de incêndio e 90% das imagens que 

continham. No gráfico 01 é apresentado o comportamento da acurácia de validação 

ao longo do treino, onde é utilizado o módulo de pontuação para definir a porcentagem 

de acerto da rede. 1,0 representa o grau máximo de certeza da rede neural sobre a 

imagem. Nesse gráfico pode-se identificar a sobreposição do modelo treinado com o 

ImageDataGenerator como superior ao modelo padrão.  

 

Gráfico 01 - Representação Gráfica Comparativo TensorFlow (Incêndio)  

 
Fonte - O autor 
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No entanto, quando comparado o gráfico de acurácia da base de imagens 

rotuladas “normal” o modelo utilizando ImageDataGenerator sofre um Underfitting. O 

Underfitting acontece quando um modelo de aprendizado de máquina não é complexo 

o suficiente para capturar com precisão as relações entre os recursos de um conjunto 

de dados e uma variável de destino. Desta forma pode-se dizer que para o dataset 

utilizado neste experimento o algoritmo padrão teve um melhor aproveitamento em 

comparação ao algoritmo com aumento de dados. Portanto o classificador com maior 

assertividade (Tensor Flow padrão) será utilizado para a comparação com o Watson 

Visual Recognitions. 

 

Gráfico 02 - Representação Gráfica Comparativo TensorFlow (Normal)  

 
Fonte: O autor. 

 

4.2 COMPARAÇÃO GERAL  

 

Para esse experimento foi preparado um conjunto com 20 imagens 

classificadas, 10 imagens rotuladas ‘“incendio” e 10 imagens “normal” para testar o 

modelo. O gráfico 3 mostra o comportamento das acurácias de validação ao longo 

do teste, a medida é a indicação de quanto uma predição é melhor/mais correta do 

que um modelo trivial que classifica aquela classe. Observa-se que as 10 imagens 

deveriam ser classificadas como “incendio”, mas os modelos encontraram dificuldades 

em classificá-las. 
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Gráfico 3 - Representação Gráfica Comparativo TensorFlow x IBM (Incêndio)  

 
Fonte: O autor. 

 

O resultado não difere muito do que foi apresentado anteriormente. O modelo 

TensorFlow teve um melhor aproveitamento reconhecendo com exatidão 80% das 

imagens com focos de incêndio, já o modelo da IBM reconheceu 70% das imagens. 

 

Gráfico 04 - Representação Gráfica Comparativo TensorFlow x IBM (Normal)  

 
Fonte: O autor. 

 

Acima temos a representação gráfica das imagens rotuladas “normais” onde os 

dois modelos mostraram terem maior valia. Podemos expressar essa distinção pelo 

modo como as duas estruturas foram treinadas, para as imagens rotuladas “incendio” 

tivemos a menor base, representando 16,66% da base de treino, isso caracteriza um 
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pequeno conjunto de dados com mínima relevância, enquanto as imagens rotuladas 

“normal”, representaram 83,33% do conjunto de dados e maior relevância. 

 

5 CONCLUSÃO  

 

O desenvolvimento da presente pesquisa, teve por principal objetivo, identificar 

indícios de incêndios através da utilização de redes neurais convolucionais, de modo 

a facilitar o controle do desmatamento florestal.  

Baseados nos resultados, conclui-se que ambos os algoritmos apresentaram 

êxito em identificar incêndios florestais com valores muito semelhantes, porém o 

TensorFlow obteve uma leve vantagem, onde as imagens de teste “normais” 

obtiveram um resultado exemplar. Muito por outro lado nossas imagens classificadas 

em “incendio” sofreram um super ajuste decorrente do tamanho da base de dados.   

O modelo da IBM classificou corretamente 70% das imagens da classe 

“incendio” e 80% da classe “normal”, mesmo com as limitações do plano utilizado. 

Pode-se considerar que os resultados das classificações foram bons, pois o modelo 

reconheceu corretamente 80% das 20 imagens do conjunto de validação.  Acredita-

se que utilizando todas as imagens do dataset, os resultados podem ser melhorados. 

Vale ressaltar ainda, que a presente pesquisa sofreu por algumas limitações, 

principalmente na coleta de dados, onde inicialmente seria vinculado o algoritmo a 

API da empresas de sensoriamento remoto, porém a qualidade das imagens e a 

frequência de atualização das bases conduziram o trabalho a alimentação manual de 

testes, através de imagens retiradas do plano Free do site planet.org, onde as imagens 

alcançam o nível de até 2 km de distância do solo e atualização a cada 2 horas em 

regiões como a Amazônia.  

Embora a plataforma trouxe a possibilidade de adquirir imagens nítidas, com o 

plano Free, havia limitações de acesso pelo período de uma semana, bases de 

imagens limitada e restrição a API. As imagens utilizadas no projeto foram retiradas 

dentro do tempo pertinente à limitação da conta. Sendo assim, recomenda-se novas 

pesquisas, com amostras maiores, para que os resultados possam ter melhor 

aproveitamento e até mesmo, outros sistemas de monitoramento para induzir a base 

a novos classificadores. 
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A experiência com a ferramenta TensorFlow mostrou não ser favorável a 

aplicação de um aumentador de dados em uma base relativamente pequena e com 

pouca variação. Onde quando aplicado ao dataset o modelo ImageDataGenerator 

obteve um underfitting, no qual poucos exemplos representativos foram dados ao 

sistema de aprendizado. Tornando seu aprendizado falho e consequentemente 

causando falhas na detecção de incêndios florestais. Por isso é interessante incluir 

em cada classe as imagens do objeto a ser identificado abrangendo o máximo das 

diversidades ou casos que este possa apresentar.  

A conclusão do presente artigo, demonstra a maior usabilidade do TensorFlow 

quando comparados aos já em uso pela comunidade científica, além de possuir uma 

documentação de alta qualidade, e a vantagem de ser escrito em python, o qual está 

se tornando uma das principais linguagens no campo do aprendizado de máquina, 

sendo a segunda linguagem mais usada em projetos de aprendizado de máquina em 

2016, além de ter o maior crescimento na mesma área nos últimos quatro anos. 
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CGNAT:  IMPLEMENTAÇÃO, UTILIZAÇÃO E LIMITAÇÕES  

 

Lucas de Lima42 
Roberto de Lima Brozoski43 

 

RESUMO 

Com o desenvolvimento do presente artigo, foi abordado o esgotamento do IPV4, 
como solução foi desenvolvido o IPV6, mas para fazer a implementação desse 
protocolo é algo demorado e com um custo alto, os provedores de internet pararam 
de atribuir um IP valido para cada usuário, como solução temporária foi criado o 
CGNAT. O nat é usado para traduzir os intervalos de endereços entre duas redes, e 
pode ser o compartilhamento de um IP válido entre múltiplos endereços IP privados. 
O CGNAT ou Carrier Grade Network Address Translation, é um intermediário entre a 
rede doméstica e a internet, implementada pelos provedores de acesso. Ou seja, é 
uma solução de NAT. Após ser feito a implementação, foi realizado um estudo de 
caso, testando jogos online, ferramentas de comunicação, de acesso remoto e redes 
sociais, mostrando os resultados do estudo e fazendo a explicação se o CGNAT 
influencia a utilização da internet.  

 

Palavras-Chave: CGNAT. Esgotamento IPV4, IPV6 

 

ABSTRACT 

With the development of this article, the exhaustion of IPV4 was approached, as a 
solution IPV6 was developed, but to make the implementation of this protocol is 
something time consuming and with a high cost, Internet providers stopped assigning 
a valid IP for each user, as a temporary solution CGNAT was created. Nat is used to 
translate the address ranges between two networks, and can be the sharing of a valid 
IP between multiple private IP addresses. CGNAT, or Carrier Grade Network Address 
Translation, is an intermediary between the home network and the Internet, 
implemented by access providers. In other words, it is a NAT solution. After being 
implemented, a case study was performed, testing online games, communication tools, 
remote access and social networks, showing the results of the study and explaining 
whether CGNAT influences Internet usage.  

 

Keywords: CGNAT. Exhaustion. IPV4. IPV6. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A internet é muito utilizada para várias ferramentas de pesquisa, jogos, acesso 

à rede sociais, leitura, assistir programas, filmes, séries, aulas online. Cada 

dispositivo, site ou serviço que está conectado na rede possui um endereço que seria 

o Internet Protocol (IP - protocolo da internet). 

O IPv4 começou a ser utilizado em 1980, disponibilizando 4,3 bilhões de 

endereços IP para todos os usuários do mundo, na época era para ser somente um 

experimento, hoje é utilizado em computadores, celulares, tablets, televisores, 

relógios e alguns aparelhos domésticos. O endereçamento mais utilizado, ele é 

composto por 32 bits representados em 4 segmentos variando de 0 a 255, 

aproximadamente possui 4,29 bilhões de IPs para o mundo todo, para ser um número 

alto mas no mundo possui mais de 7 bilhões de pessoas, se cada indivíduo possui um 

dispositivo conectado a internet, percebemos que vai ocorrer a falta de IP (INTNET, 

2018). 

Com o esgotamento do protocolo IPV4 e a impossibilidade de expansão e 

desenvolvimento da internet com base nele, tornou-se necessário o uso do protocolo 

IPV6. Por isso, no Brasil e no mundo, a maior parte das empresas já está envolvida 

no desenvolvimento de conteúdos que são publicados tanto para o protocolo IPV4 

quanto para o protocolo IPV6.  

O esgotamento do protocolo IP versão 4, impossibilitou a expansão e 

desenvolvimento nessa versão, com isso grandes empresas estão adotando o 

desenvolvimento de conteúdos para protocolo IPV4 e para o IPV6. A crise por IP não 

é um assunto novo, pesquisadores previram essa crise na década de 90. Em 1993 o 

Internet Engineering Steering Group (IESG) estabeleceu um grupo de trabalho para a 

criação de um novo protocolo da camada de rede do TCP/IP, chamado de IP Next 

Generation Working Group (IpngWG). Este grupo deveria escolher um novo protocolo. 

Com estudos foi criado o protocolo de versão 6 onde passo a ser de 32 bits para 128 

bits, onde o endereço IPV4 pode representá 2³² o IPV6 pode chegar a 2¹²8 que seria 

o resultado mais de 340 undecilhões de endereços (PINTO, 2011). 

Segundo publicação de 2017 no site nic.br a Lacnic, empresa responsável pelo 

registro de endereços da Internet para a América Latina e Caribe, estava disponível 

“mais 5 milhões de endereços IPv4”. Estima-se que que o mundo tenha 5 bilhões de 



 

343 
Tecnologia da Informação: imersão, prática e pesquisa (ISBN: 978-65-88712-46-7) 

equipamentos conectados a internet e todos eles dependem de um IP, esse número 

é bem maior que a quantidade disponibilizada de IPV4, então significa que todos 

esses IP estão em uso, com isso foi criada uma solução o IPV6 porém para migrar de 

um protocolo para outro é algo demorado e pode ter custos altos. Como solução 

provisória, os provedores começaram a utilizar o CGNAT. Mas será que essa conexão 

é segura e funciona normalmente? 

Provedores de internet estão fazendo uso de um script de CGNAT, pois não 

estão preparados para alterar sua estrutura para IPV6. Com isso foi criado a conexão 

CGNAT que seria compartilhar um IP dinâmico em vários IP privados, porém essa 

prática possui suas desvantagens em aplicações de streaming de vídeo, hospedagem 

de jogos, tunelamento ou aplicativos que depende de um endereço único e serviços 

sem a necessidade de um servidor central (SILVA, 2018). 

Neste documento estão descritos os objetivos de utilizar uma conexão CGNAT, 

como foi realizada a implementação, ocorreu um estudo de caso testando vários 

acessos à internet, e analisado se possui diferença ao utilizar o CGNAT, realizou-se 

um análise para examinar a Lei Geral de Telecomunicações sobre o assunto. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 INTERNET  

 

Foi criada em 1969 para interligar laboratórios de pesquisa nos Estados Unidos, 

tendo o nome de ARPAnet Departamento de Defesa norte-americano com objetivo de 

atender necessidades militares. Esse meio foi desenvolvido caso houvesse uma 

guerra no país que pudesse afetar os meios de comunicação esse serviço continuava 

ativo entre órgãos do governo e universidades. Então nessa necessidade teve que ser 

desenvolvido um protocolo de comunicação que garantisse a funcionalidade.  

A Internet teve esse nome a partir de 1987 quando universidades e laboratórios 

começaram a utilizar. Somente em 1992 começaram a aparecer empresas provedoras 

de acesso à Internet e as pessoas começaram a utilizar o serviço para colocar e 

consultar informações na Internet, “tornando-se talvez na maior fonte de informação 

de massas”, o serviço possui milhares de redes onde a única semelhança seria o 

protocolo de comunicação TCP/IP (LEITE, 2003). 
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2.2 MODELO TCP/IP 

 

O modelo foi desenvolvido junto com o projeto ARPAnet em 1969 com o 

objetivo de utilizar protocolos para fazer a comunicação entre computadores em uma 

rede. Foi feita a criação de quatro camadas com a necessidade de trafegar e proteger 

informações de dados, durante o período da guerra fria. Na camada de aplicação faz 

a comunicação entre programas e os protocolos de transporte; Camada de rede 

responsável pelo envio do datagrama recebido da camada de internet em forma de 

quadros através da rede física (REIS, 2017). A Figura 1 ilustra a ordem que cada 

camada funciona e a qual protocolo responde a cada.  

 

Figura 1 - Ordem que cada camada funciona e a qual protocolo responde a cada 

 
Fonte: Reis (2017) 

 

2.2.1 Camada de Transporte  

 

É responsável por receber os dados da camada de aplicação e transforma em 

pacotes menores para ser repassado para a camada de internet, garantindo a chega 

de dados sem erros, é formada por dois protocolos; TCP realiza a orientação da 

conexão, ordenando os pacotes, descartando os duplicados e confirmando o 

recebimento. UDP pois não realizar essas funções ele é um protocolo mais leve e 

rápido, verifica no sistema qual aplicação está sendo utilizada e por onde deve enviar 

os pacotes. Os dois recebem dados da camada acima e acrescentam um endereço 
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virtual, isso se chama cabeçalho, nele possui informações do número da porta de 

entrada, a sequência dos dados e a soma para verificação de integridade (REIS, 

2017). 

 

Figura 2 – Camadas de transporte 

 
Fonte: Reis (2017) 

 

2.2.2 Camada de Internet 

 

Ela é responsável por receber pacotes da camada de transporte, dividir em 

datagramas, inserindo endereços físico e lógico e enviar para a camada de rede os 

protocolos mais utilizados. O IP ele faz o endereçamento e montagem dos pacotes; 

ARP faz o endereçamento de hardware da camada de internet para a de rede; ICMP 

fornece funções de diagnosticar e relatar erros na entrega de pacotes; IGMP faz a 

gestão de grupos multicast (REIS, 2017). 

 

Figura 3 – Camada de Internet 

 
Fonte: Reis (2017) 

 

2.3 ENDEREÇAMENTO IP 

 

O endereço IP é composto por uma sequência de 32 bits. Esse valor é um 

conjunto de quatro sequências de 8 bits separadas por um ponto, ele serve para 
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identificar qualquer dispositivo dentro da rede ou na internet. Mas como é uma rede 

global cada equipamento deve receber um endereço único. Para que seja possível 

utilizar os IPs em uma rede local e na internet mundial, foi adotado uma distribuição 

estabelecida pela IANA (Internet Assigned Numbers Authority) que significa 

autoridade para atribuição de números de internet, é a organização mundial que 

supervisiona a atribuição global dos IP na Internet. Os endereços são   divididos em 

três classes principais e mais duas complementares.  

São elas: 

 Classe A, permite até 128 redes, cada uma com até 16.777.214 dispositivos 

conectados, é utilizada por grandes empresas e instituições. 

 

 Classe B, permite até 16.384 redes, cada uma com até 65.536 dispositivos, 

empresas de médio porte. 

 

 Classe C, permite até 2.097.152 redes, cada uma com até 254 dispositivos, 

que são usados em locais que requerem grande quantidade de redes, mas 

com poucos dispositivos em cada uma. 

 

 Classes D e E, elas existem por motivos especiais: a primeira é usada para a 

propagação de pacotes especiais para a comunicação entre os dispositivos, 

enquanto que a segunda está reservada para aplicações futuras ou 

experimentais. 

 

2.3.1 IPV4 

 

Começou a ser utilizado em 1980, disponibilizando 4,3 bilhões de endereços IP 

para todos os usuários do mundo, na época era para ser somente um experimento, 

hoje é utilizado em computadores, celulares, tablets, televisores, relógios e alguns 

aparelhos domésticos. É um endereço composto por números binários com 32 bits, 

que pode ser dividido em: Endereço Público ou externo, como o nome diz é um IP 

para fora, usado para endereçar a internet mundialmente, são únicos e tem que ser 

feito solicitação à algum Registro de Internet; Endereço Privado ou interno, são IPs 
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usados nas redes privadas de uma organização, sem a necessidade de serem 

solicitados, é um IP que não é alcançado na internet mundial (LACNIC, 2020). 

 

2.3.2 IPV6 

 

Estima-se que possui 5,5 bilhões de dispositivos conectados na internet 

segundo o site da copel, causando o esgotamento do IPV4, com essa situação teve 

que ser criado uma solução, qual os pesquisadores já tinham se preocupado em 1996 

e foi criado o protocolo IPV6, composto por 128 bits disponibilizando 340 undecilhões 

de endereços tendo a mesma funcionalidade da versão anterior. Para ser realizado a 

implementação equipamentos devem suportar e sites serem desenvolvidos nessa 

nova versão, isso é uma realidade universal onde todos estão migrando para o IPV6, 

nos gráficos 1 e 2 o google disponibiliza em tempo real essa migração, no primeiro é 

o avanço da implementação e no segundo quais países já fizeram a implantação e 

quais estão mais avançados. 

 

Gráfico 1 – Avanço da implementação 

  
fonte: https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html#tab=ipv6-adoption 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html#tab=ipv6-adoption
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Gráfico 2 – Países já fizeram a implantação e quais estão mais avançados 

 
Fonte:https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html#tab=per-country-ipv6-adoption 

 

Existe uma quantidade de host que só possuem o endereçamento IPV4, que 

com o tempo devem ser trocado para tecnologia Dual Stack (Empilhamento Duplo) é 

a maneira que os equipamentos conseguem se comunicar pelo IPV4 e IPV6, 

provedores de internet estão utilizando o CGNAT para ser compartilhado o IPV4 entre 

usuários, sendo uma solução breve até que todos os dispositivos estejam preparados 

para o IPV6. 

 

2.5 NAT 

 

O Network Address Translation (NAT) é uma forma que as redes IP privadas 

que utilizam IP não registrados se conectam na internet. A NAT opera no roteador 

conectando duas redes, traduzindo os endereços originais privados da rede internet 

em endereços legais (CISCO, 2018). 

A NAT também pode ser definida em jogos online para que ocorra a facilidade 

do seu computador ou console se comunicar com outros equipamentos através da 

conexão de internet, os tipos de NAT podem dificultar algumas ações durante a partida 

online. Abaixo temos os tipos que foram retirados do site da Playstation. 

https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html#tab=per-country-ipv6-adoption
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“Tipo 1 (Aberto): Com essa configuração você terá o melhor desempenho em 

organizações de partidas, entre outras atividades.  

Tipo 2 (Moderado): Esse é o tipo mais comum. Mesmo com essa configuração, 

as organizações de partidas podem ser longas e podem ocorrer problemas de bate-

papo por voz. 

Tipo 3 (Restrito): Esse tipo indica que as configurações de rede do seu console 

são restritivas, assim fica mais difícil conseguir performances satisfatórias para os 

serviços de partidas online e bate-papo de voz” (INÊS, 2015).  

 

2.6 CGNAT 

 

Carrier Grade Network Address Translation, CGNAT, foi um acordo feito entre 

provedores de acesso para ser feito o compartilhamento do IPV4, pelo motivo de 

esgotamento de endereçamento dessa versão e o novo protocolo ser algo completo 

e com custo maior, essa solução basicamente seleciona um IP dinâmico e compartilha 

ele na quantidade que desejar. Na imagem abaixo pode ser visto como funciona um 

IP CGNAT. 

 

Figura 4 – Funcionamento de um IP CGNAT 

 
Fonte: https://sites.google.com/site/internetdacopel/home/Artigos/cgn-carrier-grade-nat 

 

O compartilhamento do IP deve ser feito com a divisão das portas UDP/TCP 

para cada IP, como pode ser visto na imagem abaixo, com essa divisão de portas, 

alguns serviços podem não funcionar ou ficar instáveis e até mesmo ter dificuldade 

para ser localizado qual a origem de um IP. 

Na imagem abaixo retirada da documentação da empresa Mikrotik, é mostrado 

como é feita a divisão de portas UDP/TCP em IPs compartilhados. 

 

https://sites.google.com/site/internetdacopel/home/Artigos/cgn-carrier-grade-nat
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Figura 5 - Divisão de portas UDP/TCP em IPs compartilhados 

 
Fonte: https://mum.mikrotik.com/presentations/EU18/presentation_5195_1524667160.pdf 

 

A Anatel possibilita como uma solução temporária uso do CGNAT, durante o 

período de migração de IPV4 para IPV6, foram criadas algumas normas a serem 

padronizadas, que garanta um menor impacto aos usuários. Nos tópicos abaixo estão 

normas retiradas de documento escrito por José Alexandre Bicalho. 

 “Não houver oferta de IPv6 a prestadora deverá alocar o usuário, de forma 

dinâmica ou fixa, em um endereço IPv4 público não compartilhado. 

 Com o CGNAT será possível identificar de forma unívoca o usuário por meio 

do endereço IP desde que informada a identificação da porta da conexão. 

 Se um cliente não quiser ou não puder trabalhar com um IPv4 compartilhado, 

caso haja disponibilidade, ele poderá optar por um IPv4 público dinâmico não 

oneroso (fallback) ou por um IPv4 fixo de forma onerosa (oferta atual).” 

 

2.7 PPPoE 

 

 Point-to-Point Protocol over Ethernet, foi publicado pela IETF em 1999. É uma 

expressão em inglês que se refere a conexão de usuários a rede, utilizando uma 

criptografia padrão, para identificar o usuário, fazer o controle de banda e analisar o 

https://mum.mikrotik.com/presentations/EU18/presentation_5195_1524667160.pdf
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número MAC do aparelho conectado e a autenticação do usuário. PPPoE foi utilizado 

após o PPP, protocolo utilizado para conexões discadas, ele facilita a conexão de 

pacote de dados entre ponto a ponto, como exemplo conectar um usuário de internet 

ao seu provedor de internet, “protocolo preferencial para implementar o acesso à 

Internet de alta velocidade” e resultando os custos. “Atualmente o Protocolo PPPoE é 

muito utilizado pelo sistema operacional MikroTik. Segundo o engenheiro e 

especialista em engenharia de telecomunicações Rogério Barion da ENTELCO 

TELECOM, a maior parte dos provedores do Brasil, utilizam em sua rede” Entelco 

Telecom (2013). 

 

2.8 MIKROTIK 

 

Mikrotik é a marca de uma linha de roteador que possui o sistema operacional 

RouterOS baseado em Linux, tendo a função como VPN, Proxy, Firewall, Hotspots, 

QoS, Controle de Banda, e outras. O acesso às funções varia conforme a licença 

adquirida. Além de ter suporte de protocolos de roteamento (BGP, RIP, OSPF, MPLS). 

Existem alguns métodos para administrar esse ambiente, como Console (CLI – linha 

de comando), Winbox (GUI), WEB (configuração em ambiente WEB) e Dude. 

Níveis de Licença RouterOS 

 Licença Level 0: Lincença com função demo dura somente 24 horas para 

testes. 

 Licença Level 3: utilizada em enlace Ponto-a-ponto somente como função 

estação para se conectar a um Access Point e com limitação de 200 túneis, 

PPPoE, PPTP ou HotSpot. 

 Licença Level 4:  utilizada em enlace Ponto-a-ponto poder ser utilizado com a 

função Access Point, pode ter várias conexões com estações e com limitação 

de 200 túneis, PPPoE, PPTP ou HotSpot. 

 Licença level 5: Limitação de 500 túneis, PPPoE, PPTP ou HotSpot. 

 Licença level 6: Todas as funções são ilimitadas. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Neste capítulo será apresentado um estudo de caso, após ser implementado a 

conexão CGNAT em um provedor de internet. No estudo está apresentado o 

comportamento de uma rede com IP Válido e uma rede com IP CGNAT. Verificando 

se existe diferença no acesso entre as duas redes. Se alguma utilização é impactada. 

Abaixo está relatado o passo a passo da implementação. 

 

Figura 6 – Passo 1 - Adicionar o IP público na interface de conexão PPpoe. 

 
 

Na imagem anterior informa que foi adicionado os IP 187.17.237.4; 

187.17.237.5 e 187.17.237.6 na interface de LOOPACK_PPPOE. 

 

Figura 7 – Passo 2 - Criar uma regra de IP Pool. 
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IP Pool é uma regra aplicado no mikrotik, quando um PPPoe pedir autenticação 

ao servidor, atribui um IP que está vago a lista de pool. 

 

Na imagem anterior foi criado um Pool com Nome CGNAT_1 e adicionado a 

faixa 100.96.2.0/24 que são no caso 256 IP, quando o PPpoe se conectar no ultimo 

IP 100.96.2.255, o scrip vai começar atribuir o CGNAT_2 faixa 100.96.3.0/24 nas 

proximas conexão. 

 

Figura 8 – Passo 3 - Interligar a conexão PPpoe com o Pool de CGNAT 

 
 

Nessa imagem o profile de PPPOE-SERVER está ligado no remoto Address o 

qual seria o IP Pool do passo anterior. 
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Figura 9 – Passo 4 – Criar uma regra de NAT para integrar o IP Pool com o IP Address. 

 
 

Nessa imagem foi atribuída a faixa CGNAT 100.96.2.0/24 ao IP público 

187.17.237.4. Isso significa que o IP público está fazendo nat para 256 IP, a mesma 

regra se aplica no CGNAT 100.96.3.0/24 integrado no IP público 187.17.237.5.  

 

Após a implementação foi criado um laboratório de testes, foi utilizado um 

modem óptico onu epon furukawa modelo E200B e Roteador TP-Link TLWR820N o 

qual autentica a conexão PPPoE. Os testes de conexão ocorrem em um computador 

conectado ao roteador, utilizando um plano com 50Mb de download e 25 Upload. 

Nos testes de conexão foi utilizada a ferramenta PingPlotter, serve para 

identificar se há problemas na conexão, ele realizar um tracert até o IP de destino e 

mostra se está ocorrendo perda de pacote e qual o valor de latência que é o tempo 

de resposta em ms até o servidor. O programa possui a versão Free e as versões 

pagas que são a Standard e Professional.  
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Figura 10 – PingPlotter explicação da ferramenta 

 
 

Na imagem acima onde está grifado é colocado o IP ou link que deseja analisar 

o caminho que percorre, e onde está marcado de azul é para iniciar a ferramenta. No 

gráfico acima informa o destino, quantos saltos ocorreu, e a velocidade a cada salto. 

No gráfico na parte de baixo, ele gera as informações de quantos MS estavam em 

determinada hora. 
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Figura 11 – Explicação do resultado 

 
 

Na imagem acima é após o programa ser testado o site www.pingplotter.com 

durante 5 minutos. A parte onde está grifada mostra os resultados, Avg, é o resultado 

médio de latência, Min; é o resultado mínimo, Cur; é o resultado máximo e o PL% e o 

valor que teve de perda de pacote. Os gráficos a seguir foram feitos com base nos 

resultados de medida de latência e de perda pacote em testes feitos com a conexão 

IP Válida e com a conexão IP CGNAT. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Ocorreram testes com a conexão CGNAT e outro teste com uma conexão com 

IP Válido, foram testados jogos online, programas de acesso remoto, sites de 

streaming, ferramentas que fazem a realização de chamadas de vídeos, navegação 

em redes sociais. Nos testes foram acompanhados se ocorrem travamentos, demora 

para realizar o serviço, diferenças nos testes feitos na ferramenta PingPlotter utilizado 

IP do serviço em teste. Em jogos online depende da conexão de Nat, o servidor do 

http://www.pingplitter.com/
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jogo define sua Nat em: Aberta; Moderada; Restrito. Após adicionar o CGNAT na 

conexão, foi acompanhado se ocorreu alguma alteração no tipo da nat no Xbox. Em 

jogos online foi logado 10 vezes na partida online, feito a média de tempo que levo 

para inicializar. 

Feito teste de rede no console Xbox One com a conexão CGNAT habilitada. 

Em resultado, a NAT ficou estrito, e o console identificou que a NAT está duplo, ou 

seja, conexão CGNAT, dificuldades para localizar partidas online. Quando outro 

participante convidava para jogar, o jogo dava erro devido a NAT duplo. Mesmo teste 

de conexão, mas agora com uma conexão sem o serviço de CGNAT. Resultou que a 

conexão de tipo de nat ficou aberta e não ocorreu o erro de não poder aceitar convite 

de jogos. 

Segundo o suporte do Xbox com a NAT aberta “você poderá jogar e hospedar 

jogos multijogadores com pessoas que tenham qualquer tipo de NAT em suas redes.” 

já com a NAT estrita “você só pode participar de jogos multijogadores com pessoas 

que tenham um tipo de NAT ABERTA. Você não pode ser escolhido como anfitrião de 

uma partida”. Solucionar... (2020). 

 

1. Jogos Online; 

Foi realizado os testes em três jogos Online, Counter-Strike Global, Call Of Duty 

Warzone e Fortnite, abaixo possui os gráficos dos resultado e a explicação.  
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Figura 12 – Jogos online – Teste de latência 

 
 

Como pode ser observado no gráfico, foi acompanhado a latência do 

computador em teste até o servidor do jogo, no CS e Fortnite ocorreu pouca diferença 

no resultado entre o IP Válido e Cgnat. No teste do Call of Duty, ocorreu uma diferença 

de 20ms entre os dois testes. 

 

Figura 13 – Jogos online – tempo para entrar na partida 
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O gráfico acima mostra o tempo que levou para entrar em uma partida online, 

houve uma grande diferença entre os dois testes, o gráfico do Call of Duty ficou sem 

resultado, pois com a conexão CGNAT não foi possível entrar na partida online. 

Durante a partida online não foi notado nenhuma diferença entre utilizar IP Valido ou 

CGNAT.   

  

2. Ferramenta de Acesso Remoto; 

Foi realizado os testes em duas plataformas de acesso remoto Any Desk e 

Teamviewer, foi testado a latência e a perda, na conexão com IP Válido e na conexão 

CGNAT. Nos gráficos abaixo mostra os resultados. 

 

Figura 14 – Ferramenta de acesso remoto – Teste de Latencia 

 
 

Acompanhando os resultados dos testes acima ocorreu pouca diferença no 

resultado de tempo de resposta do servidor. 

 

 

 

 

 



 

360 
Tecnologia da Informação: imersão, prática e pesquisa (ISBN: 978-65-88712-46-7) 

Figura 15- Ferramenta de acesso remoto – Teste de perda 

 
 

No teste de perda, pode se notar que no servidor do Anydesk ocorreu uma 

perda muito maior, utilizando o CGNAT, no teste do Teamviewer pouca diferença. 

Utilizando o CGNAT a ferramenta Anydesk funcionou com lentidão e no 

Teamviewer, não foi possível acessar outro pc remoto. 

 

3. Streaming; 

Para testar as ferramentas de streaming, foram feitos testes de latência e 

perda, para os servidores do Amazon Prime Video, Netflix, Twitch e Youtube. Abaixo 

mostra em gráficos os resultados dos testes. 
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Figura 16 – Serviços de Streaming – Teste de latência 

 
 

Analisando o gráfico acima, na Amazon e twitch, não ocorreu diferença entre 

utilizar a conexão IP Válida e CGNAT, testando netflix e youtube, teve um aumento 

na latência no teste de CGNAT isso acabou causando lentidão. 

 

Figura 17 – Serviços de Streaming – Teste de perda de pacote 
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No gráfico acima mostra o resultado do teste de perda de pacote, pode se 

observar que utilizando a conexão com IP Válido houve apenas uma pequena perda 

1,2% no Twitch, nas demais ferramentas, não ocorreu perda. No teste de CGNAT 

notasse que houve uma perda pequena na Netflix, Twitch e Youtube, mas na Amazon 

Prime teve uma perda de 66,70%, isso causou quedas ao utilizar a ferramenta. 

 

4. Serviço de Comunicação; 

Para testar serviços de comunicação, foi testado na conexão IP Válida e 

CGNAT, as ferramentas Discord, Google Meet e Microsoft Teams.  

 

Figura 18 – Serviços de comunicação – Teste de Latência 

 
 

Testando a latência nos serviços de comunicação, houve somente uma 

diferença de 6ms no discord, utilizando o CGNAT, mas não foi notada nenhuma 

diferença nas chamadas nessa ferramenta.  
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Figura 19 – Serviços de Comunicação – Teste de perda 

 
 

No gráfico acima mostram o resultado do teste de perda de pacote utilizando 

as duas conexões, no discord e google meet não ocorreu nenhuma perda, já no 

Teams utilizando o CGNAT ocorreu uma perda de 20%, mas isso não afetou a 

realização de chamadas.    

 

5. Redes Sociais; 

Para realizar os testes em redes sociais foi usado como exemplo o Facebook 

e Instagram, testando na conexão IP valida e CGNAT, se ocorre diferença na latência 

e perda de pacote para os sites. 
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Figura 20 – Redes sociais – Teste de latência 

 
 

Na gráfico acima informa os resultados dos testes de latência, pode se notar 

que houve um aumento no valor de ms ao utilizar o CGNAT, sendo notada uma 

lentidão ao carregar imagens. 

 

Figura 21 – Redes Sociais – Teste de perda de pacote 
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No teste de perda, como mostra o gráfico acima, ocorreu um aumento de 1% 

de perda no facebook ao utilizar o CGNAT, mas não afetou ao utilizar a rede social. 

 

5 CONCLUSÃO  

 

A conexão CGNAT começou a ser utilizada nos últimos anos devido a falta do 

protocolo IP versão 4, como foi explicado no documento ela não é uma conexão válida, 

por isso foram realizados os testes mostrados no item anterior. Os testes foram 

baseados na latência e se ocorre perda de pacotes até o servidor da ferramenta. Na 

latência acima de 40ms pode ser notado que ficou mais lento o acesso, que ocorreu 

no teste de CGNAT da Netflix, Youtube, Facebook e Instagram. A perda de pacote 

acima de 20% causando quedas no acesso, aconteceu no teste utilizando o CGNAT 

no Microsoft Teams e Amazon Prime. Os testes em jogos online, pode se notar que 

houve um tempo maior para entrar na partida online quando possuía a conexão 

CGNAT, esse fato ocorrer pelo tipo de NAT que o servidor do jogo disponibiliza para 

o usuário, somente o Call of Duty mostra o valor de NAT que fico estrita isso causo 

que sua conexão não pudesse se conectar com outros players no mesmo servidor.  

Com base nos testes realizados, a conexão CGNAT funciona sem dificuldades 

para usuários que utilizam para fins à rede sociais, streaming e ferramentas de 

comunicação. A dificuldade ocorre aos usuários que utilizam para jogos online e para 

ferramentas de acesso remoto, esses dois tipos requerem uma conexão via portas 

TCP/UDP, para se conectar com outros usuários, por ser uma conexão CGNAT ela 

limita a conexões de porta para ser usado em cada IP CGNAT. 

O compartilhamento de IP válido, também impossibilita um acesso externo pela 

conexão IP, que é o caso de configuração de VPN, redirecionamento de porta.  

A alternativa do CGNAT está sendo muito utilizada pelos provedores de 

internet, é uma solução aprovada pela anatel, se o usuário não puder utilizar a 

conexão CGNAT e a empresa não tiver a disponibilidade de um IPv4 público dinâmico, 

pode ser oferecido o IPV4 fixo com um valor extra. 

A solução para corrigir o CGNAT é a implementação do IPv6, o protocolo 

simplifica as atribuições de endereços, possui os recursos de segurança de rede. O 

IP Security, que garante autenticidade, integridade e confidencialidade por meio de 

criptografia, e no caso do IPv4 conte com firewalls, o IPV6 possui um um fluxo tráfego 
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de uso intensivo de banda, como vídeo streaming, são tratados de forma mais 

eficiente, assim como o processamento de pacotes, eliminando uma série de de 

verificação em seus cabeçalhos. Não possui uma previsão para implementação total 

do IPV6, mas segundo o NIC.br, no dia 19/08/2020 esgotou-se os estoques de 

endereçamento IPV4 para a região da América Latina e Caribe, e o brasil representa 

mais de ⅓ do volume total em expansão para o IPV6. 
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SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: ESTUDO DE CASO EM EMPRESA DO SETOR 

FINANCEIRO 
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RESUMO 

Segurança da informação é um tema em que cada dia seu estudo se torna mais 
importante, tendo em vista que a informação na atualidade tem um valor inestimável, 
principalmente para empresas, onde temos cenários de total dependência de 
informações para seu funcionamento, portanto muito se é investido em ativos de 
segurança, e com este investimento, vem a sensação de segurança, mas nada é 
testado para comprovar a eficiência da segurança da informação. Por este motivo este 
estudo aborda testes de segurança realizados em uma empresa do setor financeiro, 
utilizando as ferramentas mais conhecidas na área de auditoria de sistemas, onde 
vulnerabilidades foram encontradas e soluções para tais foram sugeridas, mesmo com 
estas vulnerabilidades, não foi possível explorá-las a um nível que comprometesse a 
segurança da informação, que se mostrou efetiva neste aspecto. 

 

Palavras-Chave: Segurança da informação. Testes de segurança. Vulnerabilidades. 

 

ABSTRACT 

Information security is a subject in which every day your study becomes more 
important, bearing in mind that information nowadays has an inestimable value, mainly 
for companies, where we have scenarios of total dependence of information for its 
functioning, therefore a lot is invested in security assets, and with this investment 
comes the sensation of security, but nothing is tested to prove the efficiency of 
information security. For this reason this study approaches security tests carried out in 
a company of the financial sector, using the most known tools in the area of auditing 
of systems, where vulnerabilities were found and solutions for such were suggested, 
even with these vulnerabilities, it was not possible to exploit them to a level that would 
compromise the security of information, which proved effective in this aspect. 

 

Keywords: Information Security. Security Tests. Vulnerabilities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A informação é um bem de valor inestimável para as organizações, que pode 

ser transmitido pelo meio físico ou digital e grande parte dos processos das empresas 

necessitam de informações para o seu funcionamento. A informação é indispensável 

desde o acesso físico a estrutura da empresa até a tomada de decisão dos gestores. 

Nestas circunstâncias a empresa é dependente da informação, logo se faz necessária 

a proteção desse bem tão valioso.  

A tecnologia tem avançado em um ritmo muito alto, infelizmente não apenas 

para coisas benéficas, mas também para as que são utilizadas para praticar atos 

incoerentes. Os softwares utilizados para cometer crimes cibernéticos estão cada vez 

mais sofisticados e atualizados, e com o crescente número de incidentes ao redor do 

mundo, as empresas definitivamente precisam se proteger. 

Com a Lei Geral da Proteção de Dados Pessoais, as empresas necessitam um 

cuidado ainda maior com dados de pessoas físicas, sendo necessário um motivo 

adequado ou o consentimento da pessoa para o tratamento destes dados, caso seja 

comprovado que a empresa não teve os devidos cuidados sanções poderão ser 

aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 

Neste cenário a informação é um fator indispensável para as empresas, porém, 

é um constante risco, visto a incerteza ou a falsa sensação de segurança dos dados 

das organizações. Precisamos de normas e procedimentos que devem ser seguidos 

firmemente por todos os funcionários, para evitar ou amenizar os danos causados por 

um ataque cibernético.  

Um descuido por mais simples que pareça, pode acarretar uma série de fatores 

negativos para empresa, abrindo brechas na segurança da informação de uma rede 

de computadores, que pode acabar comprometendo todos os equipamentos que 

estão conectados nesta rede, as informações que estão armazenadas nos 

dispositivos ou que transitam pela rede. 

A não observância das possíveis vulnerabilidades existentes nas redes de 

computadores de empresas, e o perigo iminente que estas vulnerabilidades trazem 

para os dados ali armazenados, podem causar grandes prejuízos. Para compreender 

o real estado da segurança da informação, serão aplicados testes de intrusão que se 
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aproximam da realidade, com os métodos e ferramentas mais utilizadas em invasões 

reais, para verificar a eficácia da segurança da informação da empresa. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo demonstrar a necessidade da 

segurança da informação no ambiente corporativo, as vantagens em investir em ativos 

de segurança da informação e em pessoal qualificado, bem como realizar testes de 

segurança para identificar vulnerabilidades e corrigi-las aumentando o nível de 

segurança da informação da empresa em questão. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

A informação para as empresas tem um valor inestimável, a obtenção da 

informação é uma necessidade para a continuidade de seus processos. A informação 

é o auxílio na hora da tomada de decisão estratégica dos gestores, é o conhecimento 

passado na forma de dados, que se utilizados de maneira correta trazem grandes 

vantagens tanto para o indivíduo quanto para a organização (ISO 27002, 2013; SILVA, 

2010; BRUM, 2020). 

Vivemos em um mundo onde estamos constantemente rodeados de 

informações, e no ambiente empresarial esta quantidade de informações tende a ser 

maior. Em geral a informação é um benefício, mas devemos cuidar para que este 

benefício não se torne algo prejudicial ao funcionamento operacional da empresa, 

segundo Bernik e Prislan (2016) para empresas a informação, os sistemas de 

informação e tecnologias trazem vários benefícios, porém, podem se tornar a principal 

fonte de vulnerabilidades se não forem geridos da maneira correta. 

Visto a importância que as informações têm para as empresas, se faz 

necessária existência de algum tipo de proteção, para Ramos e Sapia (2017) “A 

Segurança da Informação é a proteção de determinados dados, onde podemos 

entender que a informação é todo o conteúdo ou dado valioso para uma empresa ou 

indivíduo”. 

Segundo a ISO 27002, segurança da informação pode ser definida como: 

“segurança da informação é alcançada pela implementação de um conjunto adequado 

de controles, incluindo políticas, processos, procedimentos, estrutura organizacional 
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e funções de software e hardware. Estes controles precisam ser estabelecidos, 

implementados, monitorados, analisados criticamente e melhorados, quando 

necessário, para assegurar que os objetivos do negócio e a segurança da informação 

da organização sejam atendidos” 

Manter as informações de uma empresa protegidas não é uma tarefa fácil, 

existem muitas maneiras de obter acesso indevido a informações e o responsável pela 

segurança da informação deve utilizar todos os recursos disponíveis para reduzir esta 

possibilidade. 

Existem três conceitos muito conhecidos quando falamos em segurança da 

informação, são eles: confidencialidade (garantir que a informação será acessível 

apenas por pessoas autorizadas), integridade (garantir a precisão da informação e de 

seus métodos de processamento) e disponibilidade (garantir o acesso as informações 

sempre que necessário). Caso um desses três quesitos seja quebrado, conclui-se que 

a segurança da informação falhou (ISO 27002, 2013) 

Para uma empresa conseguir gerir de maneira eficaz a segurança de suas 

informações, é necessário um investimento de capital, em profissionais qualificados e 

equipamentos modernos, e infelizmente muitas vezes não é dada a devida 

importância a esse investimento e acaba sendo deixado de lado por muitas 

organizações, principalmente pelas pequenas e médias empresas. Estudos apontam 

que mais de um terço das organizações tem sua segurança da informação 

considerada insuficiente, enquanto menos de um quarto tem um gerenciamento 

adequado da segurança da informação (BERNIK; PRISLAN, 2016). 

 

2.1.2 Lei Geral da Proteção de Dados Pessoais 

 

A lei geral da proteção de dados pessoais (LGPD) é a lei de número 

13.709/2018, onde as sansões da ANPD entrarão em vigor no dia 1° de agosto de 

2021. Esta lei regulamenta o tratamento de dados pessoais pelas empresas, tendo 

em vista seu grande valor na atualidade e acompanha uma tendência mundial já que 

mais de 126 países possuem leis para a proteção de dados pessoais (SOARES, 2020; 

LGPD, 2020). 

Para a LGPD dados pessoais são os dados que permitem identificar uma 

pessoa ou torná-la identificável. Como por exemplo nome, endereço, números únicos 
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identificáveis (RG, CPF, CNH). Existe também os dados pessoais sensíveis que 

necessitam de um cuidado maior por sua importância. A lei apresenta os dados 

sensíveis sendo dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, 

opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou 

político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando 

vinculado a uma pessoa natural (SOARES, 2020; LGPD, 2020). 

Toda e qualquer operação realizada com os dados pessoais é denominada 

tratamento de dados pessoais pela lei, e para as empresas obterem o direito de tratar 

os dados pessoais de seus clientes elas devem estar justificadas por uma das bases 

legais previstas no art. 7° da LGPD (SOARES, 2020; LGPD, 2020). 

 

Figura 1 – Bases legais LGPD 

 
Fonte: https://tudosobreincentivos.com.br/a-lgpd-e-o-mercado-de-fidelizacao/ 
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O foco da lei é a proteção à privacidade dos dados pessoais, reforçando o 

cuidado que a empresa deve ter ao tratar dos dados pessoais de seus clientes. 

Concede os seguintes direitos aos titulares dos dados: confirmar existência de 

tratamento de seus dados pessoais, acessar seus dados pessoais, corrigir os dados 

pessoais, anonimizar, bloquear ou eliminar dados pessoais, portabilidade de dados 

pessoais, obter informações sobre o compartilhamento de dados pessoais, revogar o 

consentimento dado. Estes direitos dependem da base legal em que a empresa trata 

os dados em questão (SOARES, 2020; LGPD, 2020). 

Se a empresa passar por um incidente de segurança que possa expor os dados 

pessoais de seus clientes ela deve comunicar a Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados Pessoais e os titulares, uma descrição detalhada do incidente contendo a 

natureza dos dados pessoais afetados, as informações sobre os titulares envolvidos, 

a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos 

dados, observados os segredos comercial e industrial, os riscos relacionados ao 

incidente, as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os 

efeitos do prejuízo (SOARES, 2020; LGPD, 2020). 

Em caso de descumprimento com a LGPD a empresa poderá receber punições 

que vão de advertências com prazo para regularização a multas que podem chegar 

até 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), dependendo da gravidade ou 

recorrência da infração cometida (SOARES, 2020; LGPD, 2020). 

 

2.1.3 Política de Segurança da Informação 

 

Além dos cuidados com acessos externos aos dados da empresa, os 

responsáveis pela segurança da informação devem se preocupar com o tratamento 

das informações por parte dos funcionários da empresa, por meio da criação de 

regras, para que os acessos as informações sejam feitas da maneira correta. Estas 

regras são chamadas políticas de segurança da informação e todos os funcionários 

devem estar cientes de sua existência e segui-las. 

A política de segurança da informação é um documento que contém um 

conjunto de normas que devem ser observadas e seguidas por todas as pessoas que 

utilizarem a infraestrutura da empresa. Estas normas têm como objetivo padronizar o 

acesso a informações da empresa, e devem ser de fácil entendimento dos 
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funcionários, mesmo que não tenham conhecimento na área de TI, esclarecendo suas 

responsabilidades e deveres, bem como suas punições em caso de não cumprimento 

com as normas informadas (SILVEIRA; DOLCI; CERQUEIRA; WENDLAND; SILVA, 

2019). 

Compreender que o descumprimento das políticas de segurança da informação 

expõe as informações da empresa a vulnerabilidades e o entendimento do valor da 

informação para as empresas, são fatores essenciais para motivar os funcionários a 

cumprir com as PSI (SILVEIRA; DOLCI; CERQUEIRA; WENDLAND; SILVA, 2019). 

Após a formalização de uma PSI, deve ser determinado um intervalo de tempo 

para avaliar sua eficiência. Explica a ISO 27002 “Convém que as políticas de 

segurança da informação sejam analisadas criticamente a intervalos planejados ou 

quando mudanças significativas ocorrerem, para assegurar a sua contínua 

pertinência, adequação e eficácia” 

 

2.1.4 ISO 27001 

 

Norma que define os requisitos para estabelecer, implementar, manter e 

melhorar continuamente um Sistema de Gestão de Segurança da Informação. Os 

requisitos da norma são genéricos sendo aplicáveis a qualquer tipo de empresa. Para 

uma empresa ser certificada, ela deve passar por uma auditoria que comprava que os 

controles geridos pela organização estão de acordo com os requisitos da norma. 

(ISO27001, 2006; PALMA, 2011; COSTA, 2017) 

A principal vantagem da certificação é o aumento dos horizontes para a 

empresa, uma empresa certificada garante maior confiabilidade aos clientes e 

parceiros, além de aumentar o nível da segurança da informação e da conscientização 

interna sobre segurança. (ISO27001, 2006; PALMA, 2011; COSTA, 2017) 

 

2.1.4.1 Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) 

 

O SGSI é um sistema de gestão voltado para segurança da informação, que 

inclui estratégias, planos, políticas, medidas e controles, e diversos instrumentos 

usados para estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar criticamente, 

manter e melhorar a segurança da informação. (ISO27001, 2006) 
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Para a ISO 27001 o SGSI “preserva a confidencialidade, integridade e 

disponibilidade da informação por meio da aplicação de um processo de gestão de 

riscos e fornece confiança para as partes interessadas de que os riscos são 

adequadamente gerenciados”. 

A norma adota o ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act), um modelo que tem como 

principal objetivo a melhoria de processos continua, o modelo é utilizado para dividir 

os processos do SGSI em etapas, descrevendo quais os objetivos e requisitos de cada 

etapa. (ISO27001, 2006; MOSCHEN, 2014) 

 

Figura 2 - Ciclo PDCA do Sistema de Gestão de Segurança da Informação 

 
Fonte: PALMA (2017) 

 

2.1.4.1.1 Estabelecer o SGSI (Plan) 

 

Nesta etapa são definidos os itens de controle e se estabelecem metas para 

estes itens, os métodos para atingir as metas pré-estabelecidas, objetivos, processos 

e procedimentos do SGSI, para produzir resultados de acordo com as políticas e 

objetivos globais de uma organização. (ISO27001, 2006; MOSCHEN, 2014) 
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2.1.4.1.2 Implementar o SGSI (Do) 

 

Fase onde é executado o plano que foi previamente definido na etapa anterior, 

a empresa deve implementar e operar a política, controles, processos e 

procedimentos do SGSI, além de coletar os dados necessários para a próxima fase. 

(ISO27001, 2006; MOSCHEN, 2014) 

 

2.1.4.1.3 Monitorar e Analisar criticamente o SGSI (Check) 

 

Verifica se o objetivo alcançado é compatível com o planejado na primeira fase, 

se faz necessária a utilização de uma metodologia estatística para medir o 

desempenho de um processo frente à política, objetivos e experiência prática do 

SGSI. (ISO27001, 2006; MOSCHEN, 2014) 

 

2.1.4.1.4 Manter e melhorar o SGSI (Act) 

 

Com os dados levantados na etapa anterior, executa-se atividades corretivas e 

preventivas pertinentes, sendo necessário um planejamento, ou seja, o ciclo retorna 

ao seu início, buscando a melhoria contínua. (ISO27001, 2006; MOSCHEN, 2014) 

 

2.1.5 ISO 27002 

 

A ISO 27002 anteriormente conhecida como ISO 17799, é uma norma 

internacional que estabelece as melhores práticas para a segurança da informação, 

serve com um guia para a organização que pretende obter a certificação 27001, tendo 

em vista que os controles da 27002 auxiliam a empresa a alcançar os requisitos da 

27001 (ISO27002, 2013; PALMA, 2011; COSTA, 2017; PALMA, 2014) 

Mesmo que a empresa não pretenda obter a certificação na ISO 27001, é 

interessante a aplicação dos controles da 27002 para obter seus benefícios, que são 

de maneira geral um aumento no nível da gerência da segurança da informação, 

trazendo uma melhora na conscientização dos funcionários sobre a segurança da 

informação, controle de ativos e informações estratégicas adequado e a identificação 
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e correção de pontos fracos do sistema facilitado. (ISO27001, 2006; PALMA, 2011; 

COSTA, 2017) 

Diferente da ISO 27001, a certificação ISO 27002 é para profissionais e não 

para empresas, é obtida por meio da aprovação em um teste disponibilizado na 

internet, existem três níveis de certificação, o Nível Foundation, Nível Advanced e o 

Nível Expert. (ISO27002, 2013; PALMA, 2011; COSTA, 2017; PALMA, 2014) 

 

2.2 CIBERCRIME 

 

Podemos definir cibercrime como crime conduzido por meio da internet ou por 

outra rede de computadores, e pode ser feito de diversas maneiras, podendo ser 

classificado como roubo, fraude, espionagem, sabotagem, terrorismo entre outros, 

normalmente motivado pelo dinheiro. (REED, 2019; KASPERSKY, 2020) 

Os cibercrimes estão cada vez mais comuns, milhares de empresas no mundo 

todo tem seus dados violados, pesquisas estimam que no primeiro semestre de 2019 

houve quase 4.000 invasões, impactando mais de quatro bilhões de usuários. Para as 

empresas o vazamento de informação pode resultar em perdas muito altas, no Brasil 

o custo médio de uma violação de dados é de US$ 1,35 milhão, este valor refere a 

todos os gastos após a violação desde contratação de pessoal especializado para 

controlar o ambiente e restabelecer a segurança, a reconstituição da imagem e 

confiabilidade da empresa, tanto para clientes quanto para terceiros. (MARTINS, 

2018; IBM, 2019; KASPERSKY, 2019) 

Empresas que investem em pessoal qualificado, recursos e processos para 

melhoria da segurança da informação lidam melhor com os prejuízos causados pelos 

ataques cibernéticos. O investimento em segurança da informação tem crescido 

exponencialmente ao longo dos anos, o orçamento mundial estimado para 2019 foi 

de 3,74 trilhões de dólares, mesmo com estas informações, muitas empresas estão 

despreparadas para o risco iminente que são os ataques cibernéticos. (MARTINS, 

2018; KASPERSKY, 2019) 
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2.2.1 Exemplos de cibercrime 

 

Existem diversas maneiras de se cometer um crime cibernético, a seguir 

veremos os cibercrimes mais comuns no ambiente corporativo. 

 

2.2.1.1 Phishing 

 

Neste método e-mails de spam são enviados em massa pelos criminosos 

contendo anexos infectados ou links maliciosos. Os criminosos se passam por outra 

pessoa ou instituição confiável, com a finalidade de obter informações pessoais de 

sua vítima (REED, 2019). 

 

2.2.1.2 Malware 

 

Malware é um software malicioso que infecta o computador da vítima, e tem 

funções diversas podendo gravar informações digitadas, garantir acesso aos dados 

salvos no computador ou na rede de computadores, coletar informações 

compartilhadas com o computador infectado, dentre outras (REED, 2019). 

 

2.2.1.3 Ransomware 

 

Ransomware é um tipo de software malicioso que sequestra os dados do 

computador da vítima exigindo o pagamento de uma taxa para fazer o sistema voltar 

a funcionar. Mesmo que o usuário do computador infectado pague pelo resgate de 

seus arquivos, não é garantido que o criminoso irá liberar o computador após receber 

o pagamento (KASPERSKY, 2020; REED, 2019). 

Um marco histórico para os ataques cibernéticos foi a onda de ataques de 

ransomwares ocorridos em 2017, os dois maiores foram o WannaCry e o NotPetya, 

ambos utilizaram a mesma vulnerabilidade o EternalBlue, uma falha no sistema 

operacional Windows mais especificamente no protocolo SMB (protocolo de 

compartilhamento de arquivos na rede). Um detalhe interessante é que a correção 

para essa vulnerabilidade já havia sido lançada quase dois meses antes dos primeiros 
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ataques ocorrerem, porém, os computadores que não atualizaram seus sistemas 

operacionais ficaram expostos aos ataques (FERRAZ, 2020; KASPERSKY, 2020). 

 

2.2.1.3.1 WannaCry 

 

O Wannacry é um ransomware que teve o maior número de infecções da 

história, comprometeu cerca de 230 mil sistemas em 150 países, exigindo um 

pagamento de 300 dólares para liberar o acesso aos arquivos. Os invasores exigiam 

que o resgate fosse pago em até três dias, caso contrário os dados seriam excluídos 

permanentemente. Estima-se que os custos desse ataque cibernético tenham somado 

cerca de US$ 4 bilhões. (KASPERSKY, 2020; RODRIGUES, 2018; FERRAZ, 2020). 

 

2.2.1.3.2 NotPetya 

 

O ransomware NotPetya utiliza as mesmas vulnerabilidades exploradas pelo 

WannaCry, porém não se espalhou tanto quanto ele, pois o foco eram as empresas. 

Os criminosos invadiram um servidor de atualizações de um software que era muito 

utilizado para a área contábil de empresas na Ucrânia chamado MeDoc, no momento 

da instalação de uma nova versão do software, as empresas acabavam sendo 

infectadas com o ransomware, que se espalhava rapidamente pelos outros 

dispositivos conectados à rede. Estima-se que as perdas causadas por essas 

invasões foram de US$10 bilhões (FERRAZ, 2020). 

 

2.2.1.4 Ataque cibernético 

 

Podemos definir ataque cibernético como atividades que buscam comprometer 

um dispositivo ou uma rede de dispositivos, sem a autorização do proprietário. Neste 

cenário o criminoso toma papel de atacante e os sistemas de segurança como 

defensores (REED, 2019) 

Nestes ataques os criminosos buscam por vulnerabilidades nos dispositivos de 

seu alvo que concedam acesso aos dados ali contidos. Se os ataques forem bem 

sucedidos, o atacante pode fazer inúmeras ações e inclusive apagar os rastros 

gerados no ato da invasão, dificultando a sua descoberta (REED, 2019) 
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2.3 Pentest 

 

Para compreendermos como os sistemas são invadidos devemos estudá-los, 

quais são seus pontos fortes e fracos, entender suas vulnerabilidades e como são 

feitos os ataques, para então reduzir as chances de os sistemas serem 

comprometidos. O pentest consiste basicamente nisso, são feitos uma série de testes, 

simulando uma invasão real, com o objetivo de testar a segurança e apontar as 

vulnerabilidades de um determinado alvo, seja ele um sistema, uma rede de 

computadores ou um website (PAVAN, GUARDIA, 2015; BARTOGLIO, ZORZO, 

2015). 

Após as vulnerabilidades serem levantadas, os riscos que elas trazem para o 

ambiente do teste devem ser analisados, para decidir qual das opções é a mais 

adequada para a situação, ignorar, mitigar ou eliminar o risco, dependendo de quanto 

a organização está disposta a investir e de quão grave é o risco (WILHELM, 2009). 

Com a frequência que os ataques cibernéticos acontecem atualmente, um 

pentest traz muito valor para empresas, pois ao finalizar os testes, a empresa obtém 

a informação da situação em que se encontra a segurança de suas informações, se 

deve investir em equipamentos, antivírus, softwares etc. Tornando seus ativos mais 

seguros e com menos chances de pessoas mal intencionadas obterem acesso 

indevido aos dados críticos da organização (PAVAN, GUARDIA, 2015; BARTOGLIO, 

ZORZO, 2015) 

 

2.3.1 Fases do Pentest 

 

O pentest normalmente é divido em fases, cada uma das fases tem sua função 

e seus resultados esperados, as fases vão desde a coleta das informações básicas 

do cliente até o relatório final do pentest. Como não existem uma regra que diga que 

todo pentest deve ser seguido de uma maneira, cada equipe pode adotar as 

metodologias próprias, porém, com a divisão por etapas obtemos uma melhora na 

organização do escopo e de relatórios (FERRAZ, 2020; AUZAC, 2016) 
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2.3.1.1 Preparação 

 

A primeira etapa do pentest é a preparação, nesta etapa o escopo do projeto é 

definido, ou seja, qual será o objetivo, as formas de testes, datas ou horários para os 

testes e o que não deverá ser feito nos testes. Normalmente um contrato é firmado 

com o cliente, informando quais os dados que serão acessados e as possíveis 

consequências dos testes (FERRAZ, 2020; AUZAC, 2016) 

 

2.3.1.2 Coleta de Informações 

 

As informações sobre o alvo que estão disponíveis na web são levantadas, por 

meio dos buscadores comuns como o Google por exemplo. Técnicas como Google 

Hacking podem ser utilizadas para uma pesquisa mais refinada, ou por meio de outras 

ferramentas como por exemplo o WHOIS, que retorna informações sobre o domínio 

do alvo. Uma maneira alternativa de obter informações é por meio da engenharia 

social, é uma técnica muito situacional, mas se utilizada da maneira correta é possível 

levantar muitas informações importantes (FERRAZ, 2020; AUZAC, 2016) 

 

2.3.1.3 Mapeamento de rede 

 

Nesta etapa são descobertas informações essenciais para as próximas fases 

como quantos computadores existem na rede, topologia da rede e os endereços IP 

de cada dispositivo (FERRAZ, 2020; AUZAC, 2016) 

 

2.3.1.4 Enumeração de serviços 

 

Nesta etapa softwares de varredura de portas são utilizados, para descobrir 

quais os serviços utilizados pelo alvo, quais portas estão abertas e os softwares que 

estão sendo executados (FERRAZ, 2020; AUZAC, 2016) 
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2.3.1.5 Análise de vulnerabilidades 

 

Com as informações obtidas nas etapas anteriores, a análise de possíveis 

vulnerabilidades se inicia, muitas vezes são utilizados scanners e bancos de dados 

de vulnerabilidades. Os softwares e suas versões são analisados em busca de 

exploits que possam conceder acesso à rede de computadores (FERRAZ, 2020; 

AUZAC, 2016). 

 

2.3.1.6 Exploração de falhas 

 

A partir das vulnerabilidades levantadas na etapa anterior, os exploits são 

executados, com a finalidade de garantir o primeiro acesso a rede de computadores. 

Existem softwares específicos para a execução de exploits, que inclusive trazem eles 

prontos e são executados facilmente, o metasploit é um exemplo clássico disso 

(FERRAZ, 2020; AUZAC, 2016). 

 

2.3.1.7 Pós exploração 

 

Após ganhar acesso é interessante manter esse acesso, para demonstrar o 

impacto das vulnerabilidades no sistema, para isso são instaladas backdoors para o 

acesso posterior. Os dados relevantes ao teste alcançados até então são reunidos, 

são utilizadas técnicas de escalação de privilégio para alcançar o maior número de 

equipamentos possíveis (FERRAZ, 2020; AUZAC, 2016). 

 

2.3.1.8 Relatório 

 

Um documento de relatório é formalizado, os resultados dos testes são 

descritos detalhadamente, quais foram os métodos utilizados, quais vulnerabilidades 

foram exploradas, quais ferramentas foram utilizadas. As correções para as 

vulnerabilidades são de responsabilidades da empresa, porém, dependendo do 

contrato efetivado a equipe do teste pode sugerir correções para as vulnerabilidades 

(FERRAZ, 2020; AUZAC, 2016) 
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2.3.2 Tipos de Pentest 

 

Existem três tipos mais utilizados de pentest, existe o White Box, Black Box e 

Grey Box, cada um com suas características, vantagens e desvantagens. Uma análise 

do ambiente deve ser feita, para decidir qual dos tipos trará o melhor resultado. 

 

2.3.2.1 White Box 

 

Todas as informações necessárias para o teste são passadas para a equipe de 

pentest, simula um ataque interno, ou seja, um ataque de uma pessoa que tenha 

informações privilegiadas sobre a estrutura da organização, acaba tendo um nível 

mais alto pela quantidade de informações disponíveis (AUZAC, 2016). 

 

2.3.2.2 Black Box 

 

Nenhuma informação sobre o alvo é passada para a equipe de pentest, toda a 

informação deve ser coletada pelo esforço da equipe, este tipo de teste é o que mais 

se assemelha com a realidade de um ataque externo (AUZAC, 2016). 

 

2.3.2.3 Grey Box 

 

Um pouco de ambos os lados, a equipe de pentest recebe informações 

especificas e foca os testes nestas informações, acaba sendo a melhor opção quando 

é necessário testar um item específico (AUZAC, 2016). 
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Figura 3 - Diferença de desempenho dos tipos de Pentest 

 
Fonte: Auzac (2016) 

 

3 MATERIAS E METODOS 

 

O presente trabalho abordará um estudo de caso sobre a segurança da 

informação em uma empresa do ramo financeiro, com o objetivo de buscar falhas ou 

vulnerabilidades existentes nesta rede de computadores. 

 

3.1 DESCRIÇÃO DO AMBIENTE 

 

A empresa em questão tem aproximadamente 150 funcionários, e por tratar 

dados financeiros, existe um grande investimento em equipamentos de segurança da 

informação, tanto o firewall quanto o antivírus utilizados, estão citados entre os 

melhores em pesquisas realizadas no ano de 2019, ambos com tecnologias 

modernas, que se configurados de maneira correta trazem muitos benefícios para a 

segurança dos dados dessa empresa. Qualquer informação que de alguma forma 

possa identificar a empresa ou seus equipamentos de segurança serão omitidas neste 

estudo. 
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3.2 FERRAMENTAS UTILIZADAS 

 

3.2.1 Kali Linux 

 

O Kali Linux é uma distribuição Linux baseada em Debian, open-source, 

lançada em 2013 pela empresa Offensive Security, que continua senda a 

mantenedora atualmente. O Kali é conhecido como canivete suíço dos hackers, pois, 

contém diversas ferramentas para as mais variadas necessidades de seus usuários, 

chegando à marca de mais de 600 ferramentas para auditorias de sistemas pré-

instaladas.  

Em seu site encontramos imagens prontas para serem importadas para 

máquinas virtuais, bem como sua imagem ISO, possibilitando a instalação como 

sistema operacional principal de um computador, ou para executar de um dispositivo 

removível, como um CD ou pendrive. 

O Kali será a base de todos os testes realizados, para isto será utilizado na 

forma de máquina virtual, por meio do VMware Player, que é um software gratuito para 

virtualização de computadores. 

 

3.2.2 Nmap 

 

Nmap ou Network Mapper é um software open-source, largamente utilizado no 

campo de auditoria de sistemas, sua principal função é port scanning, ou seja, ele 

mapeia as portas abertas e fechadas de um host, este mapeamento pode ser feito de 

diversas maneiras, mas a padrão utilizada no nmap é o SYN scan, onde o programa 

forja uma conexão TCP com o endereço solicitado, enviando um pacote SYN e se o 

host responder com um pacote SYN/ACK indica que a porta testada está aberta, caso 

o host responder um pacote RST, significa que a porta está fechada, e se não obtiver 

nenhuma resposta indica que a porta está filtrada por um firewall. 

Além disso o nmap pode ser utilizado para descoberta de hosts, detecção de 

versionamento, detecção de sistema operacional e interação com scripts 

personalizados. 

Este software foi desenvolvido nas linguagens C e C++, tem como data de 

lançamento o ano de 1997 onde seu desenvolvedor (Gordon Lyon) publicou um artigo 
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em uma revista contendo o código fonte do nmap, desde então Gordon em conjunto 

com a comunidade tem investido no crescimento do projeto. 

 

3.2.3 Nikto 

 

Nikto é uma ferramenta open-source, desenvolvida na linguagem de 

programação Perl, que executa diversos testes em servidores web, buscando as 

possíveis vulnerabilidades. Em seu banco de dados possui mais de 6700 arquivos ou 

programas que são considerados vulneráveis, além de mais de 1200 verificações de 

versões de servidores desatualizados. 

Esta ferramenta não foi desenvolvida para passar despercebida, ela gera 

muitos rastros nos logs dos servidores, o que acaba sendo um ponto negativo para 

ataques reais.  

 

3.2.4 Legion 

 

Legion é um software open-source, que traz ótimos resultados para o 

mapeamento das portas e serviços de um host, é altamente modificável e fácil de se 

utilizar. Funciona com a ajuda de ferramentas muito conhecidas na área de pentest 

como Nmap, Nikto, Shodan, sslyzer, dentre outros, para executar seus scripts 

automatizados e recolher o máximo de informações possíveis do alvo. 

Existem dois modos de execução dos testes realizados por esta ferramenta, o 

modo fácil, e o difícil, no modo fácil, o usuário seleciona apenas o nível de performance 

e profundidade do ataque, quanto maior o nível maior as chances de o ataque ser 

identificado por algum sistema de segurança. No modo difícil, a ferramenta abre 

diversas opções de modificações nos scans, possibilitando o usuário fazer um ataque 

mais específico a determinado alvo. 

 

3.2.5 Nessus 

 

Nessus é um scanner de vulnerabilidades desenvolvido pela empresa Tenable, 

que se utiliza de um grande banco de dados de vulnerabilidades conhecidas para 

identificá-las e mensurar o nível do risco a exposição delas. O Nessus conta com mais 
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de 130.000 plug-ins para as mais variadas vulnerabilidades, e com uma precisão 

extraordinário de 0,32 falhas a cada 1 milhão de verificações 

Esta ferramenta costuma ser utilizada internamente nas empresas, se utilizada 

de maneira externa ela acaba gerando resultados não muito adequados, deixando 

muitos rastros, porém, para questões de auditória ela é muito interessante, pois faz 

uma varredura completa na rede, trazendo bons resultados sobre as mais diversas 

vulnerabilidades existentes.  

 

3.2.6 Metasploit Framework 

 

Metasploit é um framework open-source desenvolvido na linguagem de 

programação Ruby, ele é utilizado para a exploração de vulnerabilidades, dividido por 

módulos, onde são encontrados programas prontos para serem utilizados na 

exploração de determinada vulnerabilidade.  

Estes programas são chamados exploits e os códigos maliciosos executados 

são chamados de payloads que podem ser modificados ou criados pelos usuários, 

criando infinitas possibilidades para utilização desta ferramenta. 

 

3.2.7 Exploit DB 

 

Exploit DB é um site onde encontramos informações sobre as mais diversas 

vulnerabilidades existentes, é um site aberto onde podemos buscar por 

vulnerabilidades ou cadastrá-las. Diariamente novas vulnerabilidades são 

encontradas e novos exploits são criados, então é muito interessante o uso desta 

ferramenta para a busca mais simplificada dos exploits existentes de um determinado 

sistema, visto que a ferramenta conta com mais de 33 mil vulnerabilidades verificadas 

em seu banco de dados. 

 

3.3 TESTE DO PENDRIVE 

 

Este teste foi realizado com o objetivo de provar a consciência dos funcionários 

em relação a execução de arquivos desconhecidos. Em um pendrive foi disposto um 
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arquivo malicioso, que ao ser executado enviou um e-mail contendo o nome do host 

em que o arquivo foi executado. 

Como os computadores da maioria dos funcionários a inserção de dispositivos 

removíveis é bloqueada, este teste foi realizado apenas com supervisores, foram três 

supervisores que receberam um envelope, contendo um pendrive e uma etiqueta 

identificando que supostamente seria enviado de tal filial para tal pessoa, estas 

informações são facilmente encontradas na internet. 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 RECONHECIMENTO DO ALVO 

 

4.1.1 Scan nmap 

 

Por meio do scan realizado com o nmap, recebemos algumas informações, a 

mais evidente é que temos a porta 8443 constando como aberta, e temos um firewall 

protegendo este host, visto que as outras portas constam como filtradas. 

O nmap pode ser utilizado com diversos parâmetros, neste caso foi utilizado o 

scan padrão que verifica as 1000 portas mais utilizadas por meio do SYN scan, 

existem outras maneiras de se utilizar o nmap, porém, todas as testadas 

apresentaram o mesmo resultado. 

 

Figura 4 – Scan nmap 

 
Fonte: do Autor 
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4.1.2 Scan Nikto 

 

Com a utilização do Nikto com a porta descoberta anteriormente, obtemos 

ainda mais informações, como o modelo e a fabricante do firewall, e a cifra de 

criptografia utilizada. Estas informações são muito úteis para buscar vulnerabilidades 

conhecidas, mas como se trata de um firewall de alto nível de segurança, não existem 

vulnerabilidades atuais públicas. 

 

Figura 5 – Scan nikto 

 
Fonte: do Autor 

 

4.1.3 Scan Legion 

 

Com a utilização do Legion, conseguimos informações interessantes sobre o 

alvo, além do fabricante do firewall que já obtivemos anteriormente, conseguimos mais 

duas portas que constam como abertas, a porta 161 conhecida por ser a porta do 

protocolo SNMP, e a porta 10443 que também não é uma porta de serviço conhecido. 

Um fato interessante é que a porta 10443 aparece como fechada nos fins de 

semana e depois das 19 horas, o que nos indica que esta porta tem uma configuração 

de horário, possivelmente sendo a porta utilizada para conexões externas de 

funcionários, ou seja, a porta da VPN. 
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Figura 5 – Scan Legion 

 
Fonte: do Autor 

 

4.3 EXPLORANDO A VULNERABILIDADE 

 

Com as informações obtidas anteriormente, buscas por vulnerabilidades 

conhecidas podem ser feitas, na tentativa de explorar alguma falha e obter algum 

acesso ou algo parecido, por meio do Exploit DB, existem algumas vulnerabilidades 

do sistema que é utilizado pelo firewall em questão, a maioria é muito desatualizada, 

portanto não funcionaria nas versões mais recentes deste sistema, como teste será 

utilizado uma vulnerabilidade de bruteforce (método de força bruta, consiste na 

tentativa continua de senhas até encontrar a verdadeira) em VPNs deste firewall, que 

tem a data de 2019. 

Carregando este exploit no metasploit podemos acessar as informações dele, 

é necessário a configuração de porta e host de destino, para porta utilizaremos a porta 

10443, que anteriormente foi identificada com restrição de horário possivelmente 

indicando uma VPN. 
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Ao executar o exploit recebemos uma mensagem de erro informando que o 

host não está executando aquele tipo específico de VPN naquela porta informada, 

possivelmente por conta de atualizações no sistema ou realmente não é uma VPN. 

 

Figura 6 – Teste metasploit 

 
Fonte: do Autor 

 

4.4 SCAN NESSUS 

 

A utilização do Nessus foi por meio da rede interna, que é exatamente o objetivo 

destes testes, buscar na rede interna as possíveis brechas que temos, mesmo que 

algumas de primeiro momento não sejam exploráveis de uma perspectiva externa, 

caso um dia alguém consiga chegar na rede interna, estas falhas estariam lá, 

aumentando a complexidade do problema. 

Com o scan do Nessus, obtemos informações sobre algumas vulnerabilidades 

presentes nos hosts testados, em um teste realizado com 25 hosts, foram encontradas 

44 vulnerabilidades dentre elas apenas uma consta com o nível de severidade alto, 

enquanto as demais ficam no nível médio a apenas informações. 
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Figura 7 – Vulnerabilidade encontradas Nessus. 

 
Fonte: do Autor 

 

Esta vulnerabilidade de nível alto, diz respeito a versão do protocolo SSL, onde 

o host em questão está aceitando conexões com versões desatualizadas do SSL, 

conexões estas que podem ser descriptografadas, abrindo a possibilidade de ataques 

man-in-the-middle. Ataques man-in-the-middle são resumidamente, uma pessoa 

verificando o tráfego de sua rede em busca de informações que um determinado alvo 

troca com servidores, que costumam ser feito por meio de protocolos com criptografias 

fortes, onde é impossível com a computação atual descriptografá-los, mas, com a 

criptografia utilizada nesta versão do SSL isto não é um problema e por este motivo é 

considerado uma vulnerabilidade alta. 
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Figura 8 – Vulnerabilidade versão do SSL 

 
Fonte: do Autor 

 

A solução para esta vulnerabilidade o próprio Nessus nos informa, desabilitar 

estas versões deste protocolo, e utilizar outro como o TLS na versão 1.2 como 

sugerido. 

 

Figura 9 – Solução para a vulnerabilidade versão do SSL 

 
Fonte: do Autor 

 

Outro teste realizado com o Nessus foi com o foco nos servidores, neste teste 

foram utilizados apenas 5 hosts, mas são os servidores e o firewall utilizados pela 

empresa, apenas nestes 5 foram encontradas 58 vulnerabilidades. 

Dentre as vulnerabilidades, temos uma alta que diz respeito ao firewall, que é 

o agente SNMP com o nome padrão, esta vulnerabilidade faz com que seja público o 

modelo do firewall, esta vulnerabilidade que foi explorada nos testes anteriores, o 

Nessus nos mostra a solução deste problema, podemos desabilitar o serviço SNMP 

caso não seja utilizado, ou filtrar o tráfego UDP que chega até esta porta. 
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Figura 10 – Vulnerabilidade e solução nome padrão público 

 
Fonte: do Autor 

 

4.5 RESULTADOS DO TESTE DO PENDRIVE 

 

Para este teste foi desenvolvido dois scripts de envio de e-mail, um utilizando 

a linguagem python, e outro em .net para ser executado no PowerShell, ambos com 

o mesmo proposito e o mesmo resultado, ao ser executado enviar um e-mail contendo 

informações do computador em que o arquivo foi executado. 
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Figura 11 – Script em python 

 
Fonte: do Autor 

 

Figura 12 – Script em .net 

 
Fonte: do Autor 
 
 



 

396 
Tecnologia da Informação: imersão, prática e pesquisa (ISBN: 978-65-88712-46-7) 

Figura 13 – Script .bat para chamar a execução do script em .net no PowerShell 

 
Fonte: do Autor 

 

O Script desenvolvido em .net foi o escolhido para o teste, por ser mais simples 

e por conta de o PowerShell vir instalado por padrão nas versões mais recentes do 

Windows. 

Com os scripts prontos, o próximo passo foi montar o pendrive de um jeito em 

que a pessoa ao visualizar seu conteúdo acredite que aquilo não é um arquivo 

malicioso, para isso foi criado um atalho para o script e este atalho teve seu ícone e 

nome alterado para parecer um arquivo pdf comum, e os scripts foram configurados 

como ocultos, ou seja, o usuário verá apenas o atalho para o script. 

 

Figura 14 – Estado final do pendrive. 

 
Fonte: do Autor 

 

Com os pendrives prontos seria necessário apenas entregá-los para os 

funcionários e aguardar o resultado, mas para parecer real, os pendrives foram 

colocados em envelopes etiquetados informando que vieram de uma filial e eram para 

determinada pessoa, foram deixados na recepção. 
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Figura 15 – Pendrive no envelope em que foi entregue. 

 
Fonte: do Autor 

 

A recepcionista, sem saber de onde veio os envelopes, entregou para os 

funcionários informados nas etiquetas e cada um dos três funcionários tiveram uma 

reação diferente ao receber o pendrive. O primeiro funcionário ao receber o pendrive 

contatou por mensagem a filial e enquanto não recebeu resposta conectou o pendrive 

em seu computador, mas ao perceber que o arquivo era um atalho não chegou a 

executá-lo, mas imaginou que seria a filial que tivesse se confundido e copiado um 

atalho ao invés do arquivo, não imaginava que poderia ser algo malicioso, após isso 

entrou em contato com a TI que informou que aquilo se tratava de um teste. 
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O segundo funcionário ao receber o envelope ligou imediatamente para a 

gerente da filial, que não sabia da existência dos pendrives e negou ter enviado o 

envelope, então o funcionário entrou em contato com a TI que lhe informou sobre o 

teste. 

E por último o terceiro ao receber o envelope, contatou diretamente a TI por 

pensar que aquele pendrive não era direcionado a ele que também foi informado sobre 

o teste. 

Ao fim do teste nenhum funcionário executou o script, provando que os 

funcionários têm consciência do risco que correm ao executar um arquivo de fontes 

desconhecidas. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Com a finalização deste trabalho é possível obter uma visão mais ampla sobre 

os controles de segurança da informação implantados nesta empresa, e como eles 

trabalham de maneira efetiva para manter este ambiente seguro. 

Os testes aplicados tiveram como objetivo a busca por possíveis 

vulnerabilidades que possam comprometer a segurança da informação da empresa 

em questão, vulnerabilidades estas que foram encontradas, porém, não chegam a 

expor o ambiente a grandes riscos. 

Para a realização dos testes, foram tomadas duas perspectivas diferentes, uma 

de maneira interna na empresa, com a ferramenta Nessus e todas as suas analises, 

buscando principalmente vulnerabilidades nos servidores e roteadores, e a outra de 

maneira externa, utilizando apenas informações públicas e ferramentas comuns em 

ataques cibernéticos reais, estes testes tiveram o foco principal no firewall da 

empresa. Em ambos os cenários, obtiveram-se vulnerabilidades interessantes, apesar 

dos testes não chegarem a explorar estas vulnerabilidades, foram levantadas 

informações importantes, que se estudadas a fundo, podem abrir brechas na 

segurança da empresa. 

Todas as vulnerabilidades encontradas foram informadas aos responsáveis 

pela segurança da informação da empresa, que estão fazendo as correções 

necessárias para manter o ambiente seguro. 
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Mesmo com o lado tecnológico se mostrando seguro, sempre ira existir o lado 

humano, que por muitas vezes é falho, e existem várias maneiras de se explorar esta 

possível falha, por este motivo foi realizado o teste do pendrive, em que a consciência 

da execução de um arquivo desconhecido pelos funcionários foi testada, e em todos 

os casos os funcionários se mostraram conscientes e não executaram o arquivo 

potencialmente malicioso que estava o pendrive continha. 

Os resultados obtidos foram os esperados, uma vez que o objetivo principal 

deste trabalho foi alcançado, vulnerabilidades foram encontradas, bem como suas 

correções, que foram reportadas a empresa e assim que forem solucionadas, farão 

com que o nível da segurança da informação desta empresa aumente. 
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UMA PROPOSTA PARA UTILIZAÇÃO DE GAMEFICAÇÃO NO PROCESSO DE 

APRENDIZADO 

 

Juliana Ventura46 
Roberto de Lima Brozoski47 

 

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo demonstrar todos os processos envolvidos no 
desenvolvimento de um jogo digital com enfoque em auxiliar a aprendizagem de 
alunos do ensino fundamental sobre os biomas brasileiros e a que estados pertencem. 
Este artigo discute a importância que os jogos digitais têm recebido nos últimos anos 
na área de educação, assim como detalha todo o processo da criação de um jogo 
digital, do escopo aos testes. Ao final um modelo de pesquisa é apresentado, este 
modelo seria o utilizado para constatar a eficiência do jogo no meio escolar, contudo 
devido a pandemia de COVID-19 essa fase do processo teve de ser suspensa. 
 

Palavras-Chave: Geografia. Biomas Brasileiro. Educação. Jogos Digitais. 
Gamificação. 

 

ABSTRACT 

This article has the objective to demosntrate all the processes involved in the 
development of a digital game focused in helping elementary school students learning 
about the brazilian biomes and to which states they belong. This article discuss the 
importance that the digital games have gain throughout the last few years, as well as 
detail all the process of creating a digital game, from scope to the test phase. At the 
end a resarch model is listed, this model would be used to verify the efficiency of the 
game in the scholar environment, however due to the COVID-19 pandemic the phase 
needed to be suspened. 

 

Keywords: Geography. Brazilian Biomes. Education. Digital Games. Gamification. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo a visão de Machado, Santuchi e Carletti (2015) os jogos eletrônicos 

têm se consolidado como uma das mais rentáveis indústrias na atualidade, sua 

abrangente área de exploração vem sendo fonte de diversas ideias extremamente 
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lucrativas na última década. Assim como seu alcance a diversos públicos, em 

particular o infanto-juvenil que, além do entretenimento, pode se beneficiar desta 

mídia como um meio de aprendizado.  

Manter o interesse dos alunos em sala foi sempre um grande obstáculo e os 

jogos digitais têm sido uma oportunidade de trazer aos estudantes esse interesse, em 

uma forma diferenciada de aprendizado. Pesquisas tem cada vez mais demonstrado 

a eficácia dos jogos digitais no meio educacional, já que, para Ramos, Lorenset e Petri 

(2018) ao proporcionar aos alunos um ambiente de menor tensão e mais divertimento 

permite que as informações sejam retidas de forma eficaz e duradoura. 

“A integração de tecnologia e educação vem crescendo gradativamente 

provocando mudanças na educação” (MORAN, 2003 apud RAMOS, 2016). Com base 

nessas informações este projeto visa demonstrar uma proposta de pesquisa acerca 

dos efeitos dos jogos eletrônicos educacionais tanto no desempenho quanto no 

apreço dos alunos pela aprendizagem. Para tal o conhecimento prévio dos alunos 

acerca do tema, biomas do Brasil, deve ser identificado, em seguida um jogo 

eletrônico baseado no mesmo tema é desenvolvido, o jogo é então implementado e 

por fim o conhecimento dos alunos deve ser verificado mais uma vez, de forma a 

identificar mudanças em seu interesse pelo tema tal qual seu aprendizado. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 JOGOS DIGITAIS 

 

Segundo a PUCPR (2018) o mercado de jogos digitais gira em torno de US$1,5 

bilhão, ao ano, com mais de 75 milhões de jogadores ativos. Um dos mercados em 

maior expansão no país, segundo a mesma fonte. 

Um jogo digital é um programa interativo para um ou mais jogadores, com a 

intenção de entretenimento (TECHNICAL... 2005) 
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Figura 1 – Elementos presentes nos jogos (Prensky, 2007; Wangenheim & Wangenheim, 2012) 

 
Fonte: Ramos, Lorenset e Petri (2018) 

 

De acordo com Ramos, Lorenset e Petri (2018) um jogo possui um objetivo que 

orienta o jogador, como conquistar o primeiro lugar ou a maior pontuação. Objetivos 

e metas em um jogo motivam o jogador a analisar seu desempenho em comparação 

a meta estabelecida. 

As regras determinam o que pode ou não ser feito, de forma a direcionar as 

decisões do jogador bem como assegurar caminhos semelhantes a todos jogadores. 

Assim as restrições são introduzidas como recursos, tais como dinheiro, energia ou 

vidas, ou ainda como dependências, como condições para a execução de uma ação. 

 

2.2 EDUCAÇÃO ATIVA 

 

Para Ramos, Lorenset e Petri (2016) a aprendizagem ativa é quando os alunos 

têm a possibilidade de interagir mais com o conteúdo de forma a tornar as aulas mais 

cativantes, como no caso dos jogos educativos. Tal metodologia incentiva o interesse 

dos alunos pela matéria a qual estão estudando bem como constrói conhecimento 

através de suas próprias experiências. 

Da mesma forma emoções podem tanto ajudar quanto atrapalhar o 

aprendizado do aluno, emoções negativas tendem a reduzir o desempenho dos 
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alunos, ao passo que emoções positivas geram melhor desempenho de 

aprendizagem e retenção. 

Dessa forma permitir aos alunos interação com a aprendizagem de forma 

descontraída reduz a pressão e o stress por parte dos alunos em aprender e se saírem 

bem. 

 

2.3 JOGOS NA EDUCAÇÃO 

 

Jogos digitais tem se tornado cada vez mais presentes no ambiente escolar de 

forma a acompanhar o conhecimento tecnológico dos alunos. (RAMOS; LORENSET; 

PETRI, 2016).  

De acordo com Hébert, Jenson e Fong (2018) ao usar testes de conhecimento 

ante e depois da exposição aos jogos, assim como ao questionar os alunos, foi 

descoberto que, em sua maioria, houve maior aprendizado e retenção através dos 

jogos digitais. 

 

2.4 GAMIFICAÇÃO 

 

Segundo Deterding et al. (2011) gamificação é o conceito de usar elementos 

de game design em contextos não relacionados a jogos, como a educação em geral.  

Ainda de acordo com Deterding et al. (2011) a gamificação diz respeito a uma 

grande porção de estudos e conceitos na área de interação homem-máquina e jogos 

dos mais variados gêneros. 

 

2.5 UNITY 

 

Unity é uma plataforma de desenvolvimento de jogos digitais, engine, gratuita 

usada tanto no desenvolvimento de jogos 2D como 3D.  

Conforme Unity.com (2020) uma engine é um programa utilizado no 

desenvolvimento de jogos eletrônicos, de forma a facilitar a visualização e teste do 

mesmo integrando codificação e design de cenários. A engine é ainda responsável 

por facilitar essa mesma integração. 
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Figura 2 – Interface Unity 

 
Fonte: A Autora 

 

Pode ser utilizada para desenvolvimento de jogos para diversas plataformas 

tais como, Windows, MAC, Android e consoles de modo geral. Os jogos podem ser 

desenvolvidos em duas linguagens diferentes, JavaScript e C#. (Unity.com, 2020) 

 

2.6 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO C# 

 

O C# (C sharp), segundo Microsoft Team (2020), é uma linguagem de 

programação orientada a objetos pertencente à família de linguagens C, C++, C#, 

desenvolvidas pelo grupo Microsoft. Essa linguagem pode ser usada tanto orientada 

a objetos, como orientada a componentes, com foco na melhor utilização de métodos 

e eventos, e seu controle de versionamento reduz as chances de que um programa 

“quebre” ao ser atualizado para uma versão mais recente da linguagem. 

 

2.7 Krita 

 

De acordo com Krita.org (2020) o Krita é uma aplicação gratuita, open source 

e cross-platform responsável por oferecer soluções para a criação de artes digitais 

como: ilustrações concept arts, pinturas, texturas, quadrinhos e animações. 
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Figura 3 – interface Krita 

 
Fonte: A autora 

 

Ainda de acordo com Krita.org (2020) o programa foi desenvolvido sem o intuito 

de ser um programa de fácil acesso aos ilustradores digitais, de forma que seu foco 

principal está em ilustrações e processos mais artísticos, muito semelhantes aos 

materiais ditos tradicionais, dessa forma o programa não possui muitas ferramentas 

voltadas a edição de fotos e imagens. 

 

2.8 VISUAL STUDIO CODE 

 

De acordo com Microsoft (2020) o Visual Studio Code é uma IDE, em portugês, 

ambiente de desenvolvimento integrado, disponível parz MacOS, Windows e Linux, o 

editor foi desenvolvido para ter suporte às linguagens JavaScript, TypeScript e 

Node.js, contudo possui extensões que permitem a utilização de outras linguagens, 

como Java, a família C, Python e PHP e programas em tempo de execução, como 

.NET e Unity. 

 

2.9 BIOMAS BRASILEIROS 

 

De acordo com Brasil (2020) o Brasil é formado por seis biomas distintos: 

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. 

Cada um com sua própria fauna e flora e bens essenciais às populações 

humanas. 
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Figura 4 – Mapa Biomas e Sistema Costeiro-Marinho do Brasil 

 
Fonte: PGI – Plataforma Geográfica Interativa. IBGE48 

 

2.9.1 Amazônia 

 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2020) a Amazônia é o maior bioma 

brasileiro e possui a maior bacia hidrográfica do mundo, com cerca de 6 milhões de 

km² e 1.100 afluentes, sendo o Amazonas seu principal rio com uma vazão média de 

175 milhões de litros d’água no oceano. 

O bioma possui ainda um território de aproximadamente 4 milhões de km² e 

conta com 2.500 espécies de árvores, ou seja, um terço de toda madeira tropical no 

mundo e 30 mil espécies de plantas (das 100 mil da América do Sul).  

Ainda segundo o Ministério do Meio Ambiente (2020) a Amazônia é um dos 

mais frágeis biomas do país, pois qualquer interferência pode causar danos 

irreversíveis. 

 

 

 

                                            
48Disponível em: https://www.ibge.gov.br/apps/biomas/. Acessado em 01 dez. 2020 

https://www.ibge.gov.br/apps/biomas/


 

409 
Tecnologia da Informação: imersão, prática e pesquisa (ISBN: 978-65-88712-46-7) 

2.9.2 Caatinga 

 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2020) a Caatinga ocupa uma área de 

cerca de 844.453 km², equivalente a 11% do território nacional. Presente 

principalmente na região nordeste do Brasil, engloba os estados de Alagoas, Bahia, 

Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e o 

norte de Minas Gerais. 

É também muito rico em sua biodiversidade e conta com: 178 espécies de 

mamíferos, 591 de aves, 177 de répteis, 79 espécies de anfíbios, 241 de peixes e 221 

espécies de abelhas. 

Como na maioria dos biomas brasileiros a Caatinga tem grande potencial 

econômico, contudo a exploração inadequada de seus recursos ameaça à integridade 

desse bioma. 

 

2.9.3 Cerrado 

 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (2020) o Cerrado é o segundo 

maior bioma da América do Sul, com uma área de cerca de 2 milhões de quilómetros 

quadrados, aproximadamente 22% do território brasileiro, e está presente nos estados 

de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, 

Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal, além de Amapá, 

Roraima e Amazonas. 

É no Cerrado onde estão as nascentes das três maiores bacias hidrográficas 

da América do Sul, Amazônica, São Francisco e Prata, de forma que seu potencial 

aquífero favoreça a biodiversidade. 

Também segundo o Ministério do Meio Ambiente (2020) esse bioma é 

extremamente abundante em espécies endêmicas, nativas da região, onde estão 

presentes 11.627 espécies de plantas e 2.566 espécies de animais, entre mamíferos, 

répteis e peixes. E mesmo com a grande biodiversidade o cerrado, depois da Mata 

Atlântica, é o bioma que corre mais riscos de extinção às espécies ali presente. 
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2.9.4 Mata Atlântica 

 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2020) o bioma de Mata Atlântica, ou 

Mata de Araucárias, é que mais sofreu com a intervenção humana. Sua área original 

é estimada em 1,3 milhões de km² através de 17 estados brasileiros. Atualmente 

restam cerca de 29% de toda a área do bioma original. 

Estima-se que a Mata Atlântica abrigue em torno de 20 mil espécies vegetais e 

2.040 espécies de animais, ambos com diversas espécies endêmicas e ameaçadas 

de extinção. 

 

2.9.5 Pampa 

 

Restrito ao estado do Rio Grande do Sul o bioma do Pampa ocupa uma área 

de 176.46 km², aproximadamente 63% do território do estado e 2,07% do território 

nacional. 

Caracterizado pela vegetação rasteira o bioma, segundo o Ministério do Meio 

Ambiente (2020), abriga mais de 3000 espécies de vegetais, com uma fauna também 

expressiva, são 500 espécies de aves, e mais de 100 espécies de mamíferos 

terrestres. 

 

2.9.6 Pantanal 

 

Considerado uma das maiores extensões úmidas do planeta, o Pantanal tem 

uma área aproximada de 150.355 km², 1,76% do território brasileiro. 

O bioma é uma planície aluvial, influenciada por rios que drenam a bacia do 

Alto Paraguai, ele também sofre influência direta de três biomas brasileiros: Amazônia, 

Cerrado e Mata Atlântica bem como, o bioma Chaco, Pantanal localizado ao norte do 

Paraguai. 

Ainda de acordo com o Ministério do Meio Ambiente (2020) sua biodiversidade 

inclui diversas espécies, ameaçadas de extinção em outros biomas brasileiros, em 

grandes populações. Além de suas espécies nativas, em torno de 1.012, entre peixes 

répteis e anfíbios. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A presente pesquisa teve por objetivo inicial apresentar uma análise da 

influência dos jogos digitais no aprendizado e interesse dos alunos de fases finais do 

ensino fundamental, contudo devido a pandemia de COVID-19 e as normas sanitárias 

a pesquisa com os alunos teve de ser cancelada. 

Portanto foi apresentada uma análise descritiva do processo de 

desenvolvimento de um jogo digital voltado a educação, para tal foi utilizada uma 

pesquisa bibliográfica como base de conhecimento acerca dos jogos digitais na área 

de educação, bem com uma proposta de pesquisa com alunos dos anos finais do 

ensino fundamental. 

A pesquisa consiste em primeiramente identificar o conhecimento já existente 

dos alunos, em seguida o jogo é desenvolvido e aplicado aos alunos, após um período 

de exposição a metodologia ativa do jogo uma análise é feita com os alunos, dos 

conhecimentos e do interesse acerca do tema. 

 

3.1 DEFINIÇÃO DE TEMA E JOGABILIDADE DO JOGO 

 

Como primeiro passo do desenvolvimento de jogo foi criado um escopo com 

funcionalidades e itens a serem trabalhados durante todo o projeto. 
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Figura 5 – Escopo inicial 

 
Fonte: A autora 

 

Na imagem é possível ver algumas funcionalidades que com o decorrer do 

desenvolvimento do projeto não foram implementadas, como por exemplo o sistema 

de dicas. Essas funcionalidades foram retiradas do escopo por limitações no 

processo, tempo e jogabilidade. 

 

3.2 DESENVOLVIMENTOS DO PROTÓTIPO 

 

Neste passo o jogo foi desenvolvido com enfoque na funcionalidade do jogo, 

assim foram usados placeholders para a parte estética do jogo, dessa forma é possível 

se concentrar apenas na programação do jogo, bem como possíveis erros em suas 

funcionalidades. 
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Figura 6 – O jogo na primeira fase de desenvolvimento 

 
Fonte: A autora 

 

3.2.1 Script de movimentação dos biomas 

 

Figura 7 – Script de movimentação 

 
Fonte: A autora 

 

A imagem acima representa o código utilizado na movimentação dos biomas 

pela tela. Neste passo a posição inicial do bioma é armazenada em uma variável, 

chamada resetPosition, que mais tarde será utilizada para que o objeto de jogo 

representante do bioma retorne a sua posição inicial caso o cursor o solte em qualquer 

lugar ou este bioma esteja errado. 

Abaixo é possível verificar o script responsável por verificar se o bioma 

arrastado pelo jogador condiz com o bioma pertencente ao estado. 
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Figura 8 – Função OnMouseUp 

 
Fonte: A autora 

 

Nessa função a posição do objeto do bioma e comparada com a posição do 

objeto do mapa do estado, representada pela variável “correct”.  

Para essa verificação foram criados dois objetos pais em branco, um deles, 

nomeado de “biomas”, armazena os objetos dos biomas presentes no estado, 

enquanto o segundo, nomeado de “Errados”, armazenas os outros biomas existentes 

no Brasil, mas que não estão presentes no estado. 

 

Figura 9 – Divisão de Biomas 

 
Fonte: A Autora 

 

A função na figura 9 é responsável por verificar a qual dos objetos pais o objeto 

do bioma pertence, assim, se o bioma X pertencer ao objeto pai “biomas” ele será 

considerado correto e um número será incrementado ao Script responsável por 

verificar se todos os biomas do estado em questão já foram verificados. 

Ambas funções foram codificadas no mesmo arquivo C#, esse arquivo por vez 

foi adicionado a todos objetos de jogos relacionados aos biomas, onde para todos os 

biomas corretos a variável “correct” foi preenchida com o objeto do mapa e para os 

outros biomas com o objeto vazio “Errados”. 
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Figura – 10 Bioma com Script de movimento 

 
Fonte: A Autora 

 

3.2.2 Script de fim de fase 

 

Em seguida o Script de vitória foi criado, nesse Script o número de biomas 

associados ao objeto pai “biomas” é contado e armazenado em uma variável chamada 

de “PointsToWin”. 
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Figura 11 – Script “WinScript” 

 
Fonte: A autora 

 

A cada bioma corretamente associado ao mapa um número é incrementado na 

variável “CurrentPoints” através da função “AddPoints” chamada pelo Script de 

movimento sempre que for verificado se o bioma está correto. 

Assim que todos biomas corretos forem incrementados a variável 

“CurrtentPoint” e essa por sua vez se igualar a variável “PointsToWin” a função 

chamara a próxima cena do jogo. A cena a ser chamada é definida na variável “level” 

a é responsável por indicar qual será a próxima cena a ser carregada. 

 

Figura 12 – Objeto “PointsHandler” 

 
Fonte: A autora 
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A cena é definida através da interface do objeto dentro da engine tornando mais 

simples a reutilização de código, neste caso o Script foi adicionado a um objeto vazio 

nomeado de “PointsHandler”, contudo ele pode ser adicionado a câmera da cena ou 

a outro objeto que não possua outro código. 

 

3.3 CRIAÇÃO ARTÍSTICA 

 

Aqui foram criadas todas as artes do jogo desde os ícones dos biomas até o 

plano de fundo, todo processo artístico foi desenvolvido com a ajuda do Software de 

arte digital, Krita, e uma mesa digitalizadora Wacon intuos draw – CTL-490. 

Para este projeto foram utilizados mapas dos estados retirados do site 

gratispng49, o mapeamento de biomas foi feito com base no site do Ministério do Meio 

Ambiente e no mapa presente na Figura 4. 

Nesta etapa também foram criadas as imagens utilizadas na página inicial, a 

história por trás do jogo. 

 

3.4 IMPLEMENTAÇÕES DAS ARTES 

 

Aqui todo o material artístico criado no passo anterior foi implementado no 

projeto, assim como foram configuradas todas as repostas certas e erradas para cada 

estado. 

É nesta fase também que foi adicionada a tela de início com a história e um 

botão para iniciar o jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
49 Disponível em: https://www.gratispng.com/png-kzl2lr/. Acesso em 01 out. 2020 

https://www.gratispng.com/png-kzl2lr/


 

418 
Tecnologia da Informação: imersão, prática e pesquisa (ISBN: 978-65-88712-46-7) 

Figura 13 – Cena de início 

 
Fonte: A autora 

 

3.5 PROPOSTA DE PESQUISA 

 

Nesta fase seria realizada uma pesquisa com alunos de anos finais do ensino 

fundamental, contudo essa faze teve de ser cancelada devido a pandemia de COVID-

19, impossibilitando a aplicação pratica de tal pesquisa. 

A pesquisa consiste em aplicar um questionário (apêndice A), inicial aos alunos 

de forma a verificar seu nível inicial de conhecimento do assunto tratado no jogo. 

Em seguida a turma seria dividida em duas equipes, a primeira equipe (equipe 

A) estudaria o tema exclusivamente através do jogo durante quatro semanas, com 

encontros uma vez por semana. Já a segunda equipe (equipe B) estudaria 

exclusivamente através de livros e materiais já fornecidos pela escola durante o 

mesmo período. 

Decorrido o tempo previsto, um novo questionário seria aplicado a todos os 

alunos. Esse segundo questionário visa verificar se haveria alguma diferença de 

aprendizado entre ambas equipes. 

Decorrido este segundo teste as equipes trocariam de papel. A equipe A 

estudaria exclusivamente através do material escolar, enquanto a equipe B estaria 

exposta exclusivamente ao jogo. A segunda faze se manteria pelo período da 

primeira, quatro semanas com um encontro semanal. 

Ao fim deste segundo período um terceiro questionário é aplicado a ambos. 

Este questionário mantém o propósito de verificar se haveria alguma diferença de 

aprendizado entre as equipes, bem como verificar se haveria alguma diferença de 

evolução entre os alunos em diferentes ambientes. Por exemplo, se os alunos da 
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equipe A, teriam mais facilidade de absorver o conteúdo diretamente do material 

escolar sendo expostos primeiramente ao jogo, e um ambiente descontraído.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Como observado o jogo foi desenvolvido com objetivo de ser aplicado em uma 

pesquisa de campo com alunos dos anos finais do ensino fundamental, contudo 

devido a pandemia de COVID-19 e as restrições sanitárias a pesquisa foi suspensa. 

Por esse motivo o foco desse projeto voltou-se ao desenvolvimento e apresentação 

da tecnologia de jogos digitais na educação. 

A seguir são apresentados os passos finais de teste e refinamento do jogo, com 

foco em torna-lo completamente funcional e mais intuitivo ao jogador. 

 

4.1 FASE DE TESTES 

 

Após o desenvolvimento inicial do jogo foram realizados testes de forma a 

verificar se algum erro persistira ou surgira durante o desenvolvimento, tal qual foi 

verificado se alguma das respostas estava incorreta. 

 

4.1.1 Teste de respostas 

 

Primeiramente foi verificado se todos os estados estavam corretamente 

configurados com suas respostas. 
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Figura 14 – Teste de respostas 

 
Fonte: A autora 

 

Ao chegar no estado do Mato Grosso, foi constatado que dois de seus biomas, 

cerrado e pantanal, estavam associados ao objeto pai errado, como é possível 

observar na imagem abaixo. 

 

Figura 15 – Valor da variável preenchido errado 

 
Fonte: A autora 

 

Ambos objetos foram configurados para que o mapa do estado do Mato Grosso 

esteja associado a variável “Correct”. 

 

4.1.2 Teste de bugs 

 

Esta faze do processo diz respeito aos testes focados na tentativa de encontrar 

bugs ou erros de configuração ou ordenação de fazes. 

Durante o teste de respostas verificou-se que após completa a fase do estado 

do Amapá retornava ao estado do Rio Grande do Sul, fase já completa pelo jogador, 

e os estados do Amazonas e de Roraima não estavam configurados como fases do 

jogo. 
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Figura 16 – Objeto “PointsHandler” configurado incorretamente 

 
Fonte: A autora 

 

Para resolver este erro a fase do Amapá passou a seguir para a fase de 

Roraima, após completa e esta por sua vez para a fase final do estado Amazonas. 

 

4.2 REFINAMENTOS 

 

Como último passo de desenvolvimento foram refinados alguns detalhes como 

acréscimo dos nomes de cada estado e maior precisão ao arrastar os biomas até o 

estado. 

 

Figura 17 – Cena de jogo  

 
Fonte: A autora 

 

Nesse ponto também foi adicionada uma tela final, possibilitando ao jogador 

saber quando o jogo acaba assim como retornar a tela inicial. 
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Figura 18 – Tela final 

 
Fonte: A autora 

 

O desenvolvimento do jogo foi bem sucedido, de forma que todas suas 

funcionalidades presentes estejam de acordo com o previsto, bem como erros e bugs 

tratados e corrigidos tornado o jogo funcional e intuitivo. 

No entanto esse projeto pode ser retomado de forma a completar a fase de 

pesquisa com os alunos com intuito de analisar a presença de jogos digitais como 

forma de auxílio na aprendizagem.  

 

5 CONCLUSÃO  

 

Os jogos digitais têm se mostrado uma ótima ferramenta no auxílio do 

aprendizado, sendo uma ótima forma de entretenimento unir esse quesito a uma 

forma de interação direta do aluno com a matéria torna o processo de aprendizado e 

retenção de conteúdo muito mais leve, divertido e eficaz. 

Todo o processo de desenvolvimento do jogo foi também um ótimo desafio para 

testar os conhecimentos adquiridos durante toda a graduação, tanto dentro como fora 

de sala de aula, em uma área diferente da trabalhada em sala, bem como expandir 

tais conhecimentos. 

Como medida de segurança, devido a pandemia de COVID-19, não foi possível 

a aplicação da pesquisa com os alunos, e portanto, a eficácia desse método não pôde 

ser verificada, mas mantém-se como uma proposta de pesquisa futura. 
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APÊNDICE A – Questionário Biomas Brasileiros 

 

1-) A quais estados pertence o bioma da Mata Atlântica? 
 
2-) Quais são os biomas presentes no estado do Piauí? 
 
3-) Sobre quais regiões do Brasil está o bioma da Caatinga? 
 
4-) Em quais estados o bioma de Cerrado se encontra? 
 
5-) Quais os biomas presentes no estado do Rio Grande do Sul? 
 
6-) Qual o bioma predominante na região Norte do Brasil? 
 
7-) Em quais estados é possível encontrar o bioma de Pantanal? 
 
8-) O bioma Pampa está presente em quais estados? 
 
9-) Qual o bioma predominante na região sul do Brasil? 
 
10-) Qual o bioma predominante na região centro-oeste do Brasil? 
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WEB SERVICE PARA PREVISÃO CLIMÁTICA USANDO AZURE MACHINE 

LEARNING 
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RESUMO 

Com o desenvolvim ento do presente artigo, foram abordadas práticas de aprendizado 
de máquina, a partir de dados meteorológicos históricos, possibilitando criar um 
modelo treinado, na tentativa de prever situações futuras para tomada de decisões 
adequadas em atividades agrícolas, assim evitando desperdícios de insumos. O 
termo “Machine Learning” ou traduzindo ao português Aprendizado de Máquina, 
consiste em examinar grandes quantidades de dados através de algoritmos, afim 
de buscar padrões para melhores previsões futuras, uma técnica que vem sendo 
utilizada desde o século XIX. Para esta pesquisa foram utilizados dados 
provenientes de uma base de dados meteorológicos disponibilizado pelo INMET, 
e através da plataforma da Azure Machine Learning, um pacote de ferramentas e 
serviços disponibilizados pela Microsoft, onde foram utilizados dois algoritmos de 
aprendizado de máquina que são oferecidos pela ferramenta, sendo o Two-Class 
Boosted Decision Tree e Two-Class Neural Network, com o objetivo de detectar a 
possibilidade de chuva. Feito isto, com a análise dos dados foi possível verificar de 
modo geral, que ambos algoritmos obtiveram valores similares, porém o Two-
Class Boosted Decision Tree obteve uma leve vantagem, e, portanto, sendo base 
para gerar nosso modelo treinado o qual será utilizado para a publicação do 
WebService. 

 

Palavras-Chave: Aprendizado de Máquina. Algoritmos. Modelo Treinado. 

 

ABSTRACT 

With the development of the present article, machine learning practices were 
approached from historical meteorological data, allowing the creation of a trained 
model, in an attempt to predict future situations for making appropriate decisions 
in agricultural activities, thus avoiding waste of agricultural inputs. The term 
"Machine Learning" consists of examining large amounts of data through algorithms in 
order to find patterns for better future predictions, a technique that has been in use 
since the 19th century. For this research were used data from a meteorological 
database provided by INMET, and through the Azure Machine Learning platform, a 
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package of tools and services provided by Microsoft, where two machine learning 
algorithms were used that are offered by the tool, the Two-Class Boosted Decision 
Tree and Two-Class Neural Network, with the objective of detecting the possibility of 
rain. The two-class Boosted Decision Tree obtained a slight advantage, and 
therefore, is the basis for generating our trained model which will be used for 
WebService publishing. 
 

Keywords: Machine Learning. Algorithms. Trained Model. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O agronegócio é um conjunto de atividades que envolvem a produção e a 

distribuição de suprimentos agrícolas. Este setor é responsável por manter a produção 

dos demais setores da economia brasileira, que estão diretamente ligados aos 

produtos e subprodutos advindos desta atividade, refletindo desde a exportação, 

arrecadação do PIB, geração de empregos, além de estudos e pesquisas na área. 

Para isso é necessário garantir o melhor aproveitamento de recursos naturais 

e matérias disponíveis. Uma maneira de otimizar a produção agrícola é através do 

potencial agrícola, que leva em consideração diversos fatores do ambiente onde ele 

está́ inserido. Os fatores climáticos, por exemplo, são variáveis que podem impactar 

de maneira positiva ou negativa na produção agrícola. De acordo com o 

meteorologista Freitas (2013), da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária 

(Fepagro), “A previsão do tempo é fundamental para ajudar a decidir sobre aumento 

ou redução de área plantada, a definir a melhor época do plantio”. 

Neste sentido, a análise preditiva com o uso Machine Learning (Aprendizado 

de Máquina) aplica técnicas e algoritmos em dados meteorológicos históricos, na 

tentativa de prever situações futuras para tomar decisões adequadas. O conceito se 

baseia na criação de um modelo preditivo, ou seja, de uma função matemática que 

quando aplicada sobre os dados, resultará em uma previsão de determinado 

problema. 

Sendo assim, utilizar ferramentas que auxiliam no planejamento da produção 

agrícola, pode evitar perdas que geram prejuízos. Portanto, o enfoque deste trabalho, 

compreende em utilizar a análise preditiva como auxílio na tomada de decisão na 

agricultura, com um estudo focado na tentativa de prever precipitações. Isto consiste 

em: coletar dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), em seguida 
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processar esses dados usando técnicas de mineração de dados, e através da 

plataforma Azure Machine Learning realizar a analise preditiva. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 AGRICULTURA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 

 

Cada vez mais a tecnologia faz parte do dia a dia dos empreendimentos rurais, 

auxiliando na gestão das rotinas produtivas e planejamento dos negócios rurais, 

possibilitando maior economia e uso racional dos recursos. A utilização desses 

softwares permite atender às diversas demandas: monitorar as mudanças climáticas, 

gerenciar a aplicação de defensivos ou pesticidas, identificar anomalias na lavoura, 

gerenciar custos e lucros, dentre outras. 

Uma pesquisa feita pelo Sebrae (2017), mostra que em todo o país, 71% dos 

donos de microempresas rurais e 85% dos proprietários de empresas de pequeno 

porte no campo usam smartphones para acessar a Web (Rede), já em Santa Catarina 

o percentual de produtores rurais que usam aparelhos celulares é de 92,6%. 

A pesquisa ainda aponta que, 

 

Quanto ao tema da gestão, apesar de 78,4% dos empreendedores 
catarinenses já praticarem o gerenciamento administrativo e financeiro 
dos seus negócios rurais, apenas 35,8% fazem isso por meio de 
ferramentas digitais de gestão. Entretanto, a maior parte deles (73,5% dos 
entrevistados) informou que utilizariam esses recursos para gerenciar 
suas empresas se eles estivessem disponíveis (SEBRAE, 2017). 

 

2.1.1 Potencial agrícola e agentes determinantes 

 

De acordo com os autores Alvarenga, Azevedo e Moraes (2015), 

 

O potencial agrícola é dependente do sistema ambiental onde ele est á́  
inserido. O tipo de solo, a eminência e a radiação de energia solar, a 
direção e a intensidade dos ventos, a disponibilidade hídrica, os tipos de 
animais, insetos e microrganismos, a localização terrestre, o tempo, o 
clima, entre outros fatores presentes no lugar, será de grande importância 
para o potencial agrícola e os tipos de cultura que serão viáveis. 
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Os defensivos agrícolas são um dos componentes que elevam o custo de 

produção das culturas, portanto, os parâmetros ambientais e a superfície a ser 

atingida (folhas, caules, solo, etc.) são os elementos que irão determinar o 

comportamento mais adequado, para que o defensivo chegue até o seu alvo 

(FREITAS, 2013). 

Dados divulgados pela Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF) 

revelam que, em média, até 70% dos produtos pulverizados nas lavouras podem ser 

perdidos por má aplicação, escorrimento e deriva descontrolada (PRADO, 2005). 

Segundo o engenheiro agrônomo da Cooperativa Agrícola Copagril na unidade 

em Mercedes-PR, Claudemir Selzlein, existem vários fatores que interferem na 

eficácia do defensivo agrícola aplicado, dentre eles: a dose aplicada; a qualidade da 

água; temperatura do ar; umidade relativa; velocidade do vento; altura da barra de 

aplicação em relação a planta; equipamento utilizado; localização do plantio; estágio 

de desenvolvimento da plantação; volume de cada aplicação; cobertura da 

pulverização; tamanho das gotas e outros fatores que podem determinar o sucesso 

da aplicação (COPAGRIL, 2015). 

Portanto a previsão do tempo é fundamental para ajudar a decidir qual é o 

melhor momento para aplicar defensivos, evitando desperdícios, além de riscos de 

contaminações de pessoas e do ambiente. Ressaltando que cada cultura depende de 

necessidades e variações climáticas diferentes. 

 

2.2 APRENDIZADO DE MÁQUINA 

 

O conceito da análise preditiva teve início no século XIX, ao longo do tempo, passou 

por várias mudanças que a tornaram mais tecnológica e eficiente. 

No final dos anos 80 e início dos anos 90, o Serviço Postal dos EUA começou a 

introduzir algoritmos e padrões de reconhecimento de manuscritos iniciais, juntamente 

com técnicas de processamento baseadas em regras para ajudar a “pré-filtrar” os fluxos 

contínuos de correspondência. Apesar de todos os avanços tecnológicos, em 1997, 

apenas 10% do correio do país estava sendo classificado automaticamente (BARNES, 

2015). 

Atualmente, o Serviço Postal dos EUA é o líder mundial em tecnologia de 

reconhecimento de caracteres (OCR), com máquinas lendo quase 98% de todas as 
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correspondências endereçadas à mão e 99,5% de todas as correspondências impressas 

por máquina (BARNES, 2015). 

Segundo o autor Chappell (2015), o aprendizado de máquina, consiste em 

examinar grandes quantidades de dados, com objetivo de encontrar padrões, para 

consequentemente gerar um código que permite reconhecer esses padrões em novos 

dados, permitindo fazer melhores previsões. 

Em outra defição o autor Barnes (2015), conceitua a “análise preditiva como 

uma maneira de usar cientificamente o passado para prever o futuro e ajudar a gerar 

os resultados desejados”. 

Um dos aspectos mais notáveis do aprendizado de máquina é que nunca há 

um fim para o processo. Toda vez que um erro de cálculo é feito, a correção é 

realimentada no sistema para que o mesmo erro nunca seja cometido novamente, ou 

seja, significa literalmente que a máquina está aprendendo com seus erros. 

 

2.3 AZURE MACHINE LEARNING 

 

O Aprendizado de Máquina do Azure é um serviço de nuvem pública, que ajuda 

as pessoas a executar o processo de aprendizado de máquina. Por isso, o Azure pode 

trabalhar com grandes quantidades de dados e ser acessado de qualquer lugar do 

mundo. O Azure Machine Learning é uma plataforma baseada na web, ou seja, não 

há a necessidade de instalar nenhum software específico no computador, apenas requer 

uma conexão com à internet. 

Os modelos construídos e executados na plataforma são executados sobre 

servidores escaláveis e com grande capacidade de processamento, o que permite 

treinar um modelo complexo em minutos (NOGARE; ZAVASCHI, 2016). 

De modo simplificado o processo de aprendizado de máquina ocorre da 

seguinte maneira, primeiro passo é determinar quais são os dados mais relevantes, 

sendo uma etapa extremamente importante, pois quanto mais dados você tiver, 

melhores serão seus resultados; a segunda etapa é escolher um algoritmo de 

aprendizado, esses algoritmos geralmente aplicam uma análise estatística aos dados, 

quando um algoritmo de aprendizado de máquina é executado em dados preparados, 

o resultado é chamado de modelo; a terceira etapa consiste em implantar esse 

modelo. 
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2.3.1 Aprendizagem Supervisionada 

 

O aprendizado supervisionado é um tipo de algoritmo de aprendizado de 

máquina que usa conjuntos de dados conhecidos para criar um modelo que pode 

então, fazer previsões. Os conjuntos de dados conhecidos são chamados e incluem 

elementos de dados de entrada simultaneamente com valores de resposta 

conhecidos. A partir desses conjuntos de dados de treinamento, os algoritmos de 

aprendizado supervisionados tentam construir um novo modelo, que possibilite fazer 

previsões baseadas em novos valores de entrada, juntamente com os resultados 

conhecidos (CHAPPELL, 2015). 

 

2.3.2 Algoritmos de Aprendizado de Máquina do Azure 

 

O termo algoritmo, do ponto de vista computacional, pode ser entendido como 

regras formais, sequenciais e bem definidas a partir do entendimento lógico de um 

problema, a ser resolvido por um programador, com o objetivo de transformá-lo em 

um programa que seja possível de ser tratado e executado por um computador, em 

que dados de entrada são transformados em dados de saída. 

Para o autor Soffner (2013), “algoritmo é um conjunto de passos, passível de 

repetição, que resolve um problema”. Em outras palavras Edelweiss e Livi (2014), 

definem um algoritmo como: 

 

Uma sequência finita de operações que, quando executadas na ordem 
estabelecida, atingem um objetivo determinado em um tempo finito. Um 
algoritmo deve atender aos seguintes requisitos: 

 Possuir um estado inicial; 

 Consistir de uma sequência lógica finita de ações  claras e precisas; 

 Produzir  dados  de saída corretos; 

 Possuir estado final previsível  (deve  sempre  terminar). 

 

Existem várias categorias diferentes de algoritmos de aprendizado de máquina 

que são fornecidas na Máquina do Azure. Destacam-se: 

 Algoritmos de classificação: São usados para classificar dados em 

diferentes categorias que pode ser usado para prever uma ou mais variáveis 

discretas, com base nos outros atributos no conjunto de dados. Exemplos de 
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algoritmos de classificação: Multiclass Decision Jungle, Two-Class Boosted 

Decision Tree e One-vs-All Multiclass (MICROSOFT, 2015). 

 Algoritmos de regressão: São usados para prever uma ou mais variáveis 

contínuas, como lucro ou perda, com base em outros atributos no conjunto de 

dados, prever a demanda futura de um produto com base na demanda 

anterior, no clima e em outras. Exemplos de algoritmos de regressão: 

Bayesian Linear Regression, Boosted Decision Tree Regression, and Neural 

Network Regression (MICROSOFT, 2015). 

 Algoritmos de clustering: Determinam agrupamentos e padrões naturais em 

conjuntos de dados e são usado para prever classificações de agrupamento 

para uma determinada variável (MICROSOFT, 2015). 

 

2.4 EXPERIMENTO UTILIZANDO O AZURE MACHINE LEARNING 

 

Nesta seção serão descritos todos os processos, desde a entrada dos dados, 

os algoritmos de aprendizado, os modelos de treinamentos e saída das informações. 

Na Figura 1, foi enumerado cada etapa do processo e abaixo, apresenta-se 

uma breve explicação de cada um dos módulos. 

 

Figura 1 - Experimento 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, (2018) 
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1. – Dados meteorológicos: Dataset é basicamente o conjunto de dados que 

será utilizado na análise preditiva, a obtenção desses dados é sem dúvida a 

tarefa mais importante, pois a qualidade da informação a ser analisada é um 

dos principais fatores que influenciam na confiabilidade dos resultados finais, 

se um algoritmo de Machine Learning for aplicado em uma base com dados 

que são redundantes ou com dados pouco confiáveis, então é provável que 

os resultados fiquem abaixo do esperado.  

O Dataset utilizado foi extraído da base de dados do Instituto nacional de 

Meteorologia (INMET), eles são coletados em diversas cidades por 

estações meteorológicas automáticas, dados vazios e redundantes foram 

removidos do Dataset pelos motivos citados. 

2. - Split data: Essa opção é usada quando for necessário dividir os conjuntos 

de dados usados para treinamento e teste, aleatoriamente ou através de 

critérios.  

A opção Split Data oferece suporte a divisões aleatórias e estratificadas. Por 

exemplo, você pode especificar uma divisão, neste estudo, foi utilizada uma 

divisão bastante comum, onde 80% dos dados serão utilizados para o 

treinamento do modelo, e o restante, que nesse caso corresponde a 20%, são 

utilizados para a validação do modelo, essa validação será abordada 

posteriormente. 

3. - Two-Class Boosted Decision Tree: Traduzindo ao português uma árvore 

de decisão reforçada é um método de aprendizado conjunto, no qual a 

segunda árvore corrige os erros da primeira árvore, a terceira árvore corrige 

os erros da primeira e da segunda árvore e assim por diante.  

As previsões são baseadas em todo o conjunto de árvores que faz a 

previsão. Geralmente, quando configuradas corretamente, as árvores de 

decisão reforçadas são os métodos mais fáceis para obter o melhor 

desempenho em uma ampla variedade de tarefas de aprendizado de 

máquina. Em sua implementação atual o algoritmo armazena tudo na 

memória, o que faz com que ele exija muito capacidade computacional. 

Portanto, um modelo de árvore de decisão reforçada pode não conseguir 

processar conjuntos de dados muito grandes que alguns algoritmos lineares 

podem manipular com certa facilidade. 
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4. - Two-Class Neural Network: A classificação usando redes neurais é um 

método de aprendizado supervisionado e, portanto, requer um conjunto 

de dados marcado, que inclui uma coluna de rótulos. Uma rede neural é 

um conjunto de camadas interconectadas. As entradas são a primeira 

camada e são conectadas a uma camada de saída por um gráfico acíclico 

composto por arestas e nós ponderados.  

Entre as camadas de entrada e saída, você pode inserir várias camadas 

ocultas. A maioria das tarefas preditivas pode ser realizada facilmente 

com apenas uma ou algumas camadas ocultas. No entanto, pesquisas 

recentes mostraram que redes neurais profundas (Deep Neural Network) 

com muitas camadas podem ser muito eficazes em tarefas complexas, 

como reconhecimento de imagem ou de fala. As camadas sucessivas são 

usadas para modelar níveis crescentes de profundidade semântica. 

 

O relacionamento entre entradas e saídas é aprendido com o treinamento da 

rede neural nos dados de entrada. A direção do gráfico procede das entradas através 

da camada oculta e para a camada de saída. Todos os nós em uma camada são 

conectados pelas arestas ponderadas aos nós na próxima camada. 

Para calcular a saída da rede para uma entrada específica, um valor é calculado 

em cada nó nas camadas ocultas e na camada de saída. O valor é definido calculando 

a soma ponderada dos valores dos nós da camada anterior. Uma função de ativação 

é então aplicada a essa soma ponderada. 

5 - Train Model: O treinamento ocorre depois que você define um modelo, 

seus parâmetros e exige dados marcados. É possível também usar o Train 

Model para treinar novamente um modelo existente com novos dados. 

 

No Aprendizado de Máquina do Azure, criar e usar um modelo de aprendizado 

de máquina geralmente envolve configurar um modelo, escolher um tipo específico de 

algoritmo e definir seus parâmetros ou hiperparâmetros. Modelos utilizados: 

 Modelos de classificação baseados em redes neurais, árvores de decisão 

e florestas de decisão e outros algoritmos. 

 Modelos de regressão, que podem incluir regressão linear padrão, ou 

que usam outros algoritmos, incluindo redes neurais e regressão de Bays. 
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O que o treinamento produz é um formato binário específico, o iLearner, que 

encapsula os padrões estatísticos aprendidos com os dados. Não é possível modificar 

diretamente ou ler este formato; no entanto, outros módulos no Studio podem usar 

esse modelo treinado. 

Após a conclusão do treinamento, o modelo treinado é usado com um dos 

módulos de pontuação para fazer previsões sobre novos dados. 

6 – Score Model (Modelo de pontuação): Para gerar um conjunto de métricas 

usadas para avaliar a precisão (desempenho) do modelo. É possível conectar 

o conjunto de dados pontuado ao Modelo de Avaliação 

 

A pontuação, ou valor previsto, pode estar em muitos formatos diferentes, 

dependendo do modelo e dos dados de entrada: 

 Para modelos de classificação, o Modelo de pontuação fornece um valor 

previsto para a classe, bem como a probabilidade do valor previsto. 

 Para modelos de regressão, o Modelo de pontuação gera apenas o valor 

numérico previsto. 

 Para modelos de classificação de imagens, a pontuação pode ser a 

classe de objeto na imagem ou um Booleano, indicando se um recurso 

específico foi encontrado. 

7 - Evaluate Model: um cenário comum no aprendizado de máquina é separar 

o conjunto de dados original em conjuntos de dados de treinamento e teste, 

usando o módulo dividir ou o módulo Partição e Amostra. 

 

Esse processo do experimento cria métricas que são usadas para identificar a 

precisão do modelo treinado, as mais relevantes são: 

 Acurácia: Do inglês Accuracy, ela mede a qualidade de um modelo de 

classificação como a proporção de resultados reais para o total de casos. 

 Precisão: Do inglês Precision, é a proporção de resultados verdadeiros sobre 

todos os resultados positivos. 

 Recall: É a fração de todos os resultados corretos retornados pelo modelo. 

 O F-score: É calculado como a média ponderada de precisão e recuperação 

entre 0 e 1, onde o valor ideal do F-score é 1. 
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 AUC (Area Under the Curve): Mede a área sob a curva plotada com positivos 

verdadeiros no eixo y e falsos positivos no eixo x. Essa métrica é útil porque 

fornece um único número que permite comparar modelos de diferentes tipos. 

 Average log loss: É a perda média de log, uma pontuação única usada para 

expressar a penalidade por resultados errados. É calculado como a diferença 

entre duas distribuições de probabilidade - a verdadeira e a do modelo. 

 Training log loss: É a perda do log de treinamento, uma pontuação única que 

representa a vantagem do classificador em relação a uma previsão aleatória. 

A perda de log mede a incerteza do seu modelo, comparando as probabilidades 

que ele produz com os valores conhecidos. 

 Curva ROC e AUC: Esse formato exibe a fração de positivos verdadeiros do 

total de positivos reais. A linha diagonal representa 50% de precisão em suas 

previsões e pode ser usada como uma referência que você deseja melhorar. 

Quanto mais alto e mais à esquerda, mais preciso é o modelo. 

 

Segundo o autor Nogare (2016), A curva ROC, sigla de Receiver Operating 

Characteristic 

 

É um mecanismo fundamental para avaliar classificadores binários, que são 
estes problemas de apenas duas classes. Em uma curva ROC a taxa de 
verdadeiro positivo, conhecido como sensividade, é plotada em função da 
taxa de falso positivo, também chamado de especificidade, para diferentes 
pontos de corte dos parâmetros. O resultado é que quanto mais área coberta 
na curva ROC, melhor é o modelo. A área debaixo da curva origina uma 
medida de mesmo nome conhecida como AUC, sigla de Area Under the 
Curve, e serve para representar de forma numérica para facilitar a 
comparação. Neste caso, quanto maior a AUC, melhor. Para referência do 
que seriam bons valores para a métrica AUC é possível utilizar a seguinte 
relação. Novamente, isso dependerá do problema abordado. 
 1,0: Predição perfeita 
 0,9: Excelente predição 
 0,8: Boa predição 
 0,7: Predição medíocre 
 0,6: Predição pobre 
 0,5: Predição aleatória 
 < 0,5: Existe algum problema grave com o modelo. 

 

Precision/Recall e Lift: Segundo Nogare (2016), Precision/Recall 

 

Exibe a correlação entre estas duas medidas. O gráfico/curva Lift pode 
ser considerado uma variação da curva ROC, na econometria pode ser 
chamada de Lorenz ou Power Curve. A medida é a indicação de quanto 
uma predição é melhor/mais correta do que um modelo trivial que 
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classifica aquela classe. Definimos como sendo a taxa de acerto dividida 
pelo percentual de exemplos da classe positiva. 

 

2.5 PUBLICAR PONTUAÇÕES COMO UM WEB SERVICE 

 

Um uso comum de pontuação é retornar a saída como parte de um Web Service 

preditivo. Depois que o modelo estiver treinado, ele estará pronto para ser convertido 

em um experimento de previsão, para pontuar novos dados. 

Ao converter em um teste preditivo, o modelo estará preparando para ser 

implantado como um serviço Web de pontuação. Os usuários do serviço Web podem 

enviar dados de entrada para o modelo, e ele enviará novamente os resultados da 

previsão. 

Sendo disponibilizado dessa maneira, ele poderá ser usado por qualquer 

aplicação Web, os usuários da mesma informarão os dados climáticos coletadas, e o 

modelo retornará a possibilidade de chuva assim como o nível de pluviosidade, com 

a precisão que o Evaluate Model apresenta. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A presente pesquisa utilizou-se de dados meteorológicos históricos, onde para 

a construção do referencial teórico, foi utilizada pesquisa exploratória através de 

bibliografias encontradas em livros, artigos científicos e páginas de web sites, para 

embasamento teórico ao trabalho. 

A pesquisa foi realizada através de uma base de dados disponibilizado pelo 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Órgão do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento. 

O Sistema de Coleta e Distribuição de Dados Meteorológicos do INMET é 

dotado de estações de sondagem de ar superior (radiossonda), estações 

meteorológicas de superfície, operadas automaticamente. Os dados coletados por 

essas estações meteorológicas automáticas são disseminados, de forma democrática 

e gratuita, em tempo real, na página http://www.inmet.gov.br (INMET, 2018). 

A amostragem utilizada nesta pesquisa foi de 93 cidades da região Sul do Brasil 

(Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná). Destacando que a amostragem levou 

em consideração um período de 1(um) ano, observando as seguintes variáveis: 

http://www.inmet.gov.br/
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Temperatura (°C), Umidade (%), Pto. Orvalho (°C), Pressão (hPa), Velocidade (m/s), 

Direção (°) e Rajada de Vento, Radiação (kJ/m²) e Chuva (mm). 

A coleta de dados foi realizada no período de 27/09/2017 à 25/09/2018. A 

tabulação e à análise dos dados foi executada através do Azure Machine Learning, 

um pacote de ferramentas e serviços disponibilizados pela Microsoft. 

Devido à falta de consistência dos dados coletados pelas estações 

meteorológicas automáticas, foi desenvolvido um Script53 utilizando a linguagem de 

programação PHP54 para realizar o tratamento dos mesmos, antes de realizar o 

treinamento do modelo preditivo no Azure Machine Learning. A falta de dados pode 

afetar os resultados do algoritmo de classificação, esse tratamento pode ser realizado 

direto na plataforma, porém neste estudo optou-se por faze-lo externamente, pois 

assim não limitou-se as linguagens definidas na plataforma, que são Python55 e R56. 

Devido a quantidade de dados ser limitados a 1 ano e os dados serem coletados 

de hora em hora, determinou-se calcular a média das variáveis em períodos de 1 dia, 

eliminando os dias em que houve falha na coleta, no final desse tratamento, obteve-

se um arquivo com 29.762 linhas, onde cada uma delas representa um dia de coleta 

de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
53 Conjunto de instruções para que uma função seja executada por um programa de computador 
54 Hypertext Preprocessor 
55É uma linguagem de programação que foi desenvolvida no final da década de 1980 pelo programador 

holandês Guido van Rossum. Projetada especificamente para tornar os programas bastante legíveis . 
possui uma rica biblioteca, tornando possível criar diversas aplicações. (PERKOVIC, 2016). 

56É  uma  linguagem   de  programação  de  código  aberto.  Criado  em  1993  na  Nova  Zelândia 

pelos estatísticos Ross Ihaka e por Robert Gentleman. Essa linguagem de programação utilizada 
especificamente para cálculos estatísticos, gráficos e análise de dados. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ross_Ihaka&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_Gentleman
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica
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Figura 2 – Trecho do Script de Tratamento de dados PHP 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, (2018) 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Serão apresentados a seguir os principais resultados desta pesquisa, e com o 

objetivo de facilitar o entendimento dos resultados, a análise dos dados foi dividida em 

duas partes, uma refere-se ao algoritmo Two-Class Boosted Decision Tree e a outra 

refere-se ao algoritmo Two-Class Neural Network. 
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4.1 TWO-CLASS BOOSTED DECISION TREE 

 

Na figura 3, estão dispostas as pontuações recebidas pelo algoritmo Two-Class 

Boosted Decision Tree, esses dados são apresentados através do modulo Evaluate 

Model. 

 

Figura 3 - Módulo Evaluate Model, Two-Class Boosted Decision Tree 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

4.2 TWO-CLASS NEURAL NETWORK 

 

Abaixo, na figura 4, apresentam-se as pontuações recebidas pelo algoritmo 

Two-Class Neural Network, esses dados são apresentados através do modulo 

Evaluate Model. 

 

Figura 4 - Módulo Evaluate Model, Two-Class Neural Network 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

O Evaluate Model pode ser utilizado para avaliar um único modelo, ou realizar 

a comparação entre dois modelos ao mesmo tempo. O módulo exibe um preview da 

localização do componente no experimento, bem como diferentes métricas para 

avaliar o modelo em questão. As Figuras 3 e 4 ilustram a saída de dois algoritmos 

sendo avaliados, sendo respectivamente: Two-Class Boosted Decision Tree e Two- 

Class Neural Network. 
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4.3 COMPARAÇÃO ENTRE OS ALGORITMOS 

 

A comparação dos resultados dos algoritmos pode ser visualizada facilmente 

através dos gráficos de ROC, PRECISION/RECALL e LIFT. 

 

Gráfico 1 – Curva ROC 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

No Gráfico 1, observa-se duas curvas ROC plotadas, onde a cor azul 

representa o algoritmo Two-Class Boosted Decision Tree e a cor vermelha representa 

o algoritmo Two-Class Neural Network, onde é possível perceber que a curva em azul 

possuí uma maior área sob a curva, logo pode-se afirmar que o modelo em geral é 

melhor que o representado pela curva em vermelho. 
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Gráfico 2 - Precision/Recall 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

O Gráfico 2, Precision/Recall exibe a correlação entre estas duas medidas, 

onde a cor azul representa o algoritmo Two-Class Boosted Decision Tree e a cor 

vermelha representa o algoritmo Two-Class Neural Network. 
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Gráfico 3 - Curva Lift 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

O Gráfico 3 pode ser considerado uma variação da curva ROC. A medida é a 

indicação de quanto uma predição é melhor/mais correta do que um modelo trivial que 

classifica aquela classe. Define-se como sendo a taxa de acerto dividida pelo 

percentual de exemplos da classe positiva 

 

4.4 PUBLICAÇÃO DO WEB SERVICE 

 

Para realizar a publicação deste modelo treinado, criou-se um novo 

experimento, que pode ser visualizado abaixo. 

 

 

 

 

 

 



 

443 
Tecnologia da Informação: imersão, prática e pesquisa (ISBN: 978-65-88712-46-7) 

Figura 5 - Publicação de Web Service 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

O Web Service Input corresponde as variáveis que serão inseridas, para que 

no fim do processo, que é o Web Service Output, ele retorne à probabilidade de chuva. 

O módulo Análise Preditiva precipitação refere-se ao modelo treinado em questão. 

Esse Web Service poder ser utilizado por qualquer aplicação Web que consiga 

efetuar uma requisição HTTP (Hypertext Transfer Protocol), ele também pode ser 

testado diretamente na plataforma do Azure Machine Learning, onde um formulário é 

apresentado, o usuário insere então as variáveis climáticas, e recebe como resultado 

a possibilidade de precipitação. 

 

Figura 6 - Teste de Publicação do Web Service 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
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5 CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento da presente pesquisa, teve por principal objetivo, identificar 

padrões de informações meteorológicas para previsões futuras, para isso foi 

necessário alcançar alguns objetivos específicos apresentados a seguir. 

Baseados nos resultados, pode-se concluir que ambos os algoritmos 

apresentaram valores muito parecidos, porém o Two-Class Boosted Decision Tree 

obteve uma leve vantagem, utilizando-o para gerar o modelo treinado em questão. 

Posteriormente o modelo treinado será aplicado para a publicação do Web Service, 

através dele é possível inserir facilmente novos dados para saber sua pontuação. 

Referente ao algoritmo Two-Class Boosted Decision Tree, que atingiu uma 

pontuação maior na métrica AUC, apresentando a seguinte relação: 0,863, ou seja, 

uma pontuação maior que 0,8 considerada boa predição, conforme a Figura 3. 

Tratando-se do algoritmo Two-Class Neural Network a pontuação AUC demonstrou 

valores inferiores, em torno de 0,855, do mesmo modo a pontuação foi maior que 0,8. 

Vale ressaltar ainda, que a presente pesquisa sofreu por algumas limitações, 

principalmente tratando-se dos dados inconsistentes retirados da base de dados do 

INMET, sendo necessário a utilização de um Script para tratar esses dados de acordo 

com as variáveis aplicadas neste estudo. Além disso, a ferramenta Azure Machine 

Learning conseguiu, por meio de análise de dados históricos, retornar o resultado 

proposto, com uma boa taxa de acerto. 
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