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Limpo Paulista com o objetivo de reunir pesquisadores, professores, estudantes e profissionais
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Nos dias 22 e 23 de setembro serão apresentados os artigos que formam parte destes anais.
Na edição deste ano, foram aceitos 16 artigos, entre artigos longos, curtos e resumos. Cada um
dos trabalhos foi revisado por, no mı́nimo, dois membros do Comitê do Programa. Os artigos
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Paranáıba)
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Projeto e Implementação de um Sistema de Monitoramento de uma Estufa 
Agrícola de Larga Escala Utilizando Rede de Sensores Sem Fio 

Hugo Vaz Sampaio, Shusaburo Motoyama 

Faculdade Campo Limpo Paulista (FACCAMP) 

Programa de Mestrado em Ciências da Computação 

{hvazsampaio@gmail.com, shumotoyama@gmail.com 

Resumo. É proposto, neste artigo, um sistema de monitoramento de uma 
estufa agrícola de larga escala utilizando rede de sensores sem fio (RSSF). 
Para o monitoramento de uma estufa, os principais parâmetros de controle 
são temperatura e umidade do ar, umidade da terra, luminosidade, etc.  Para 
a coleta de dados desses parâmetros, é proposta, neste trabalho, uma rede de 
sensores sem fio em uma forma hierárquica. Nessa configuração, os sensores, 
agregados com todas as funcionalidades de coleta, processamento e 
transmissão de dados sem fio, constituindo nós sensores, ficam no nível mais 
baixo. Nos níveis intermediários, utilizados para transportar os dados dos 
sensores para longas distâncias, ficam os nós denominados roteadores, e por 
fim no nível mais alto fica o nó coordenador, utilizado para enviar os dados a 
uma estação base, onde esses dados são processados. Os detalhes do projeto, 
assim como uma implementação simplificada desse sistema de monitoramento 
são apresentados. Os testes preliminares feitos em experimentos em 
laboratório mostram que o sistema está funcionando adequadamente.  

Abstract. A large scale greenhouse monitoring system using wireless sensor 
network (WSN) is proposed in this paper. The main parameters required to 
monitor and control a greenhouse are air humidity and temperature, ground 
moisture and environment lightness. For the data gathering of these 
parameters a hierarchical WSN is proposed in this work. In this configuration 
the sensors, aggregated with all gathering functionalities, processing and 
wireless data transmission capabilities, denoted as sensor nodes, are on the 
lowest level. In the middle level, router nodes are used to transport data from 
sensor nodes to the coordinator node. In the highest level, the coordinator 
node is provided to send all received data to a central base, where data is 
stored and processed. The details of the project and a simple implementation 
of this monitoring system are presented. The preliminary tests carried out in 
laboratory experiments are showing that the system is operating properly. 

1. Introdução 

O avanço tecnológico de rede de sensores sem fio (RSSF) está proporcionando 

inovações em várias áreas de aplicação, tais como, médica, agrícola, controle de tráfego, 

controle ambiental entre outras. Na área de agricultura a RSSF pode ser usada para 
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obter as informações necessárias que uma planta necessita para crescer, como 

temperatura e umidade do ar, umidade da terra, luminosidade, entre outros. As variações 

dessas informações são relativamente lentas, assim, os sensores sem fio, alimentados 

por bateria, podem coletar e enviar essas informações esporadicamente, de tal modo que 

um sistema de monitoramento agrícola poderia mostrar esses dados a uma equipe de 

plantão ou automaticamente tomar providências como, por ex., regar, ligar sistema de 

ventilação, deixar o ambiente mais escuro, etc.  

Um dos tipos de agricultura que está sendo cada vez mais utilizado devido a sua 

eficiência produtiva é a agricultura em estufas. As plantações em estufas buscam 

minimizar a variação do clima e seus efeitos adversos causados pelas altas ou baixas 

temperaturas do ar. Desta forma, é possível controlar a qualidade da colheita e 

minimizar o tempo de crescimento da planta. Com a utilização de uma RSSF dentro de 

uma estufa é possível coletar, com precisão, as informações climáticas, permitindo um 

controle otimizado da plantação.  

Várias propostas e implementações de controle da estufa são apresentadas na 

literatura Pawlowski et al. (2009). A maioria desses artigos trata do projeto e teste de 

uma única estufa. Não há, entretanto, muitos artigos que tratam de uma estufa de larga 

escala, que controlam centenas de sensores. O objetivo deste artigo é propor um projeto 

de sistema de monitoramento para estufas de larga escala, utilizando RSSF. Além disso, 

tem como objetivo testar o funcionamento, através de uma implementação prática e o 

desenvolvimento de software da parte central do sistema proposto. 

Este trabalho está organizado em 6 Seções. Na Seção 2 a seguir, são 

apresentados os principais artigos encontrados na literatura sobre monitoramento de 

plantações agrícolas com a utilização de RSSF. Os principais princípios que norteiam o 

projeto de uma estufa agrícola de larga escala e a sua configuração apropriada de RSSF, 

são discutidos na Seção 3. Na Seção 4, é apresentado o projeto de implementação 

prática simplificada de uma RSSF apropriada para estufas agrícolas. Na Seção 5, são 

apresentados os resultados de um experimento com a RSSF projetada. Finalmente, na 

Seção 6, as principais conclusões e trabalhos futuros são apresentados. 

2. Trabalhos relacionados 

Segundo Pawlowski et al. (2009) plantações em estufas possuem dois grupos de 

sistemas independentes com diferentes problemas. No 1º grupo a variação climática 

como temperatura/umidade do ar, luminosidade, concentração de CO2, entre outros, 

afetam diretamente no crescimento das plantas. Dentro de uma estufa, a variação 

climática deve ser monitorada e controlada de acordo com a necessidade de cada planta. 

Os problemas do 2º grupo são variáveis de fertirrigação, ou irrigação com fertilizantes. 

Informações como temperatura/umidade da terra, composição da terra, entre outros, são 

utilizadas para decisões como volume e/ou periodicidade da fertirrigação. Foi 

desenvolvida uma técnica de controle para estufa baseada em eventos por meio de 

simulações com o aplicativo Matlab. Foram definidos limiares máximos e mínimos para 

as variáveis temperatura/umidade do ar, onde o valor acima ou abaixo do limiar é 

considerado um evento.  
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Um problema em RSSF é a vida útil de um nó sensor alimentado por bateria. 

Benavente (2010) propõe uma solução para economizar energia e prolongar a vida útil 

da bateria em nós sensores. Utilizando intervalo de amostragem variável em nós 

sensores, foi desenvolvida uma RSSF para monitoramento ambiental em um vinhedo. 

Como exemplo de amostragem variável foram definidos limiares máximo e mínimo 

para o valor da temperatura coletado pelo sensor. O intervalo de coleta de dados será de 

15 minutos, se estiver entre 10ºC e 30ºC. Caso a temperatura situe-se fora do intervalo, 

a coleta de dados será feita a cada 5 minutos. Foram desenvolvidos nós da rede com 

antenas Zigbee-PRO e sensores de temperatura e umidade relativa do ar, que capturam e 

transmitem dados para um dispositivo central.    

Em Mohanty e Patil (2013), foram selecionados três parâmetros (luminosidade, 

temperatura e umidade do ar) que devem ser monitorados em uma estufa para garantir 

uma colheita mais produtiva. O artigo apresenta uma RSSF, utilizando antenas MICAz 

no padrão IEEE 802.15.4, e sensores para medir os parâmetros acima. Também são 

avaliadas a confiança e a habilidade da rede para detectar o microclima em uma estufa. 

Foi conduzido um experimento com duração total de quatro horas e coletas de dados 

realizadas com intervalo de 30 minutos. Os resultados indicam que os dados foram 

capturados e transmitidos sem erros, mostrando a robustez desta RSSF. 

No artigo de Ahonen et al. (2008), foi desenvolvida uma RSSF com antenas 

Sensinodes para verificar a variação de microclima em diferentes alturas em uma estufa. 

Essas antenas utilizam protocolo 6LoWPAN, que habilita a transmissão de pacotes IPv6 

comprimidos através de redes IEEE 802.15.4. Foram dispostos em diferentes alturas, 

dentro da estufa, quatro nós com sensores de luminosidade, temperatura e umidade do 

ar. Os dados foram capturados com intervalo de quatro minutos durante três horas. Os 

resultados indicam que a RSSF capturou com sucesso informações de variação de 

temperatura e umidade em diferentes alturas da estufa. 

3. Projeto de uma RSSF para estufa agrícola de larga escala 

As estufas agrícolas são utilizadas em plantações para fornecer proteção física de 

variações climáticas como o vento, chuva, granizo, neve, e amenizar variações bruscas 

de temperaturas e umidades. O excesso de calor e/ou CO2 pode ser prejudicial para a 

plantação sendo os controles de temperatura e umidade do ar muitos importantes. São 

importantes, também, controles de luminosidade e irrigação.  

Além das medições das alterações climáticas, para o controle de uma estufa 

agrícola são necessários, também, dispositivos que alterem as condições ambientais 

como ventilador, ar condicionado, aquecedores, entre outros. Esses dispositivos serão 

chamados de atuadores, neste artigo, e podem ser acionados automaticamente para uma 

maior precisão no controle da estufa. 

Outro aspecto das estufas é o tamanho, por exemplo, em Ahonen et al., os testes 

são realizados em uma seção de uma estufa de tamanho 18m x 80m. No cultivo em 

estufas da empresa Ervas Finas Horticultura (2016), localizada em Campo Limpo 

Paulista-SP, em uma região montanhosa, há 80 estufas, onde são plantadas ervas 

aromáticas, flores comestíveis, mini legumes e folhagens especiais. A estrutura de cada 
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estufa é metálica, com dimensões de 6 metros de largura por 48 metros de comprimento, 

dividida em 16 seções de três metros de comprimento, totalizando 1280 seções. 

Como pode se observar as dimensões das estufas podem ter variações razoáveis. 

Assim, para o projeto proposto, neste artigo, uma estrutura de larga escala será 

composta de um conjunto de estufas individuais, ou uma estufa de grandes dimensões 

será dividida em compartimentos individualizados, como mostrado na Fig. 1. Um nó 

sensor é definido, neste artigo, como dispositivo de rede formado por sensores, 

processador, memória, rádio e fonte de energia.  Um nó sensor pode coletar diferentes 

tipos de dados como temperatura do ar, luminosidade, etc. Na Fig. 1 os nós sensores são 

distribuídos dentro de cada estufa, e coletam os mais variados dados.  

A configuração de uma RSSF para uma estufa de larga escala proposta, neste 

trabalho, será organizada em uma forma hierárquica. Nessa estrutura hierárquica, os nós 

sensores de cada compartimento ou estufa ficam no nível mais baixo, e enviam dados 

para um nó intermediário, denominado de roteador (mostrado por símbolo R na Fig. 1), 

e daí para o nó coordenador que está no nível mais elevado, visto na Fig.1, fora da 

estufa. Na figura são mostrados somente três níveis de hierarquia, mas, dependendo da 

necessidade, para distâncias mais longas, o nível intermediário poderá ter mais estágios.   

 

Figura 1. Exemplo de uma RSSF em estufa de larga escala  

O nó coordenador se comunica com a estação base que armazena todos os dados 

recebidos. Os dados obtidos, pela estação base, podem ser apresentados na forma de 

tabela ou gráficos. A seguir, para testar a parte central do sistema de monitoramento da 

estufa agrícola foi feita uma implementação prática. 

4. Implementação prática 

Para a implementação prática do projeto proposto, uma configuração simplificada de 

uma RSSF foi utilizada, conforme mostrada na Fig. 2. Nesta implementação prática não 

foram utilizados atuadores.   
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Figura 2. Rede simplificada para implementação prática. 

Observa-se pela Fig. 2 que no Nó 1 está conectado com um sensor de umidade 

da terra, no nó 2 um sensor de umidade e temperatura do ar, no nó 3 um sensor de 

luminosidade e o nó 4 é um roteador intermediário. O Nó 5 é o Coordenador da rede, 

que receberá todas as informações e irá transmitir para o computador pela porta USB. 

4.1 Projeto do Nó sensor  

O projeto do nó sensor pode ser dividido em duas partes, uma parte relativa ao 

rádio, para a transmissão de dados sem fio, e a outra parte, um hardware que coleta os 

dados do sensor e envia ao rádio.  

4.1.1 Projeto da parte do rádio 

Para o rádio foi escolhido um componente que é compatível com a 

recomendação da Zigbee (2016). A Zigbee Alliance (2016), uma aliança entre dezenas 

de grandes empresas internacionais, foi fundada em 2002, com o objetivo de padronizar 

e continuamente desenvolver o Zigbee, padrão de rede sem fio de baixa velocidade e 

baixa utilização de energia.  

O padrão de redes PAN de baixa transmissão IEEE 802.15.4 define a camada 

Física e de MAC utilizada pela Zigbee, com velocidade de transmissão de 250Kbps e 

endereçamento local de 16bits, ou de 0 a 65535 endereços, sendo o endereço 0 

reservado para o coordenador. 

As especificações da Zigbee se mostram adequadas para a sua utilização em 

estufa agrícola, principalmente pela sua baixa velocidade de transmissão e baixo 

consumo de energia, além de ser um componente fácil de encontrar no mercado. 

O rádio utilizado, neste projeto, é o Xbee Zigbee (2016). O rádio Xbee Zigbee é 

fabricado pela empresa Digi seguindo os padrões Zigbee. Possui uma limitação de 14 

nós filhos e alcance de sinal em 60 m para ambientes fechados. As antenas são 

configuradas utilizando o software XCTU (2016), fornecido no site da Digi. Através do 

XCTU, pode- se definir o modo de funcionamento das antenas (Coordenador, Roteador 

ou Nós sensores), PANID, endereço de destino entre outros.  

4.1.2 Projeto da parte do hardware  

Para esta parte foi utilizado o kit do Arduíno Uno (2016). O Arduíno Uno é uma 

placa com microcontrolador ATmega328P. Possui clock de 16 MHz, 32KB de memória 
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flash, 14 portas digitais para input/output, 6 portas analógicas e porta USB. Para cada nó 

sensor foi inserido um algoritmo no microcontrolador para captura e envio de dados. A 

captura de dados dos sensores é feita através da leitura de uma ou mais portas 

analógicas. 

4.2 Nós sensores desenvolvidos 

Os três tipos diferentes de nós sensores são desenvolvidos: de temperatura e umidade do 

ar, de luminosidade e de umidade da terra. 

No nó sensor de temperatura e umidade do ar é utilizado o sensor de temperatura 

e umidade do ar do tipo DHT11 (2016), conectado a Arduino Uno em uma porta 

analógica, e uma antena Xbee Zigbee. O sensor DHT11 possui uma biblioteca para 

Arduíno, onde os valores capturados indicam a umidade do ar em porcentagem (%), e a 

temperatura do ar em Celcius (Cº). A precisão da temperatura é de ±2 graus, e a 

precisão da umidade do ar é de ±5%.  

O nó sensor de luminosidade possui um LDR (Resistor Dependente de Luz) 

conectado ao Arduíno em uma porta analógica, e uma antena Xbee Zigbee. Os valores 

capturados na porta analógica são entre 0 e 1023. Foi dividido em dez escalas de 

aproximadamente 100 unidades representados por números de 0 a 9 onde um menor 

número indica menor incidência de luz.  

O nó sensor de umidade da terra é composto por um sensor que detecta as 

variações de umidade no solo, conectado a uma porta analógica do Arduíno Uno, indica 

valores entre 0 e 1023. Foi dividido em dez escalas de aproximadamente 100 unidades 

representados por números de 0 a 9 onde um menor número indica menor umidade. 

Para os projetos do nó roteador e do nó coordenador, como esses nós possuem 

somente a parte de rádio, foram utilizados os rádios da Xbee Zigbee. 

5. Experimento realizado. 

Em sala de laboratório da FACCAMP (Faculdade Campo Limpo Paulista) uma RSSF 

foi configurada para testar o funcionamento de nós sensores de luminosidade, 

temperatura/umidade do ar e umidade da terra. Cada nó sensor capturou dados com 

intervalo de um segundo por um período de 5 minutos. Os dados capturados foram 

encaminhados para o nó coordenador, que por meio da porta USB foi gerado um log 

com o programa XCTU. 

Foi desenvolvido um software para leitura do log gerado com visualização dos 

dados em tabela indicando o nó sensor de origem e os valores capturados. A Fig. 3a 

mostra a tela do software com colunas de data, hora, nó de origem, estado, umidade do 

ar em % e temperatura do ar em °C. Na Fig. 3b é mostrada uma foto da RSSF 

desenvolvida. 

Durante a captura dos dados foram realizadas simulações de variação de 

iluminação, temperatura/umidade do ar e umidade da terra. Para o nó sensor de 
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luminosidade foi bloqueada a luz e depois utilizada uma lanterna diretamente no sensor. 

Os valores abaixo de 7 indicam menor quantidade de luz capturada pelo sensor, e os 

valores acima de 7 indicam maior quantidade de luz, como mostrado na Fig. 4a. 

 

 

a                                                                b  

Figura 3. (a) Tela do software visualizador de log. (b) Foto da RSSF desenvolvida. 

 Foi utilizado um aquecedor de ar elétrico diretamente sobre o nó sensor de 

temperatura/umidade do ar. A Fig. 4b mostra a variação de temperatura/umidade do ar. 

O nó sensor de umidade da terra estava inicialmente com o sensor submerso em um 

copo de água para simular terra molhada. O sensor foi removido do copo para simular 

terra seca e o valor capturado, como mostrado na Fig. 4c 

 

Figura 4. Gráficos resultantes do experimento em laboratório. (a) gráfico de variação de 
luminosidade. (b) gráfico de variação de temperatura/umidade do ar. (c) gráfico de 

variação de umidade da terra. 

6. Conclusão e Trabalhos futuros. 

O sistema de monitoramento de uma estufa agrícola de larga escala proposto, neste 

artigo, foi baseado em uma rede de sensores sem fio configurada em uma forma 

hierárquica. O projeto dessa configuração, assim como uma implementação 

simplificada foram detalhados. Os testes de um experimento em laboratório mostraram 

que a rede proposta funciona adequadamente, coletando os dados dos sensores e o 

software desenvolvido mostrou, em gráficos, as variações dos dados capturados. 

 Para futuros trabalhos, o sistema de monitoramento será desenvolvido com nós 

sensores e atuadores. Um experimento deverá ser realizado para mostrar realimentação 

na rede através de eventos, acionando o atuador de acordo com limiares definidas para 

os tipos de dados capturados. Esse experimento em laboratório também será realizado 
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utilizando bateria para os nós sensores, dessa forma sendo possível calcular a vida útil 

de um nó sensor projetado. Para se ter resultados mais conclusivos do sistema projetado, 

são necessários testes em campo, em uma estufa real, que serão feitos, na medida do 

possível, na estufa da empresa Ervas Finas Horticultura.  
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Abstract. Wireless Sensor Networks (WSF) use sensor nodes to obtain 

information about the characteristics of the environment. The information 

collected helps on decisions to activate actuators such as, the irrigation 

frequency or control the air temperature inside a greenhouse. The data can 

also be used as input for divisive hierarchical clustering algorithms, and 

based on the data clustering, it is possible to derive conclusions. This article 

describes the main steps to achieve the proposed objectives. 

Resumo. Uma rede de sensores sem fio (RSSF) usa nós sensores para obter 

informações sobre as características do domínio de sua aplicação. Tais 

informações auxiliam na decisão de atuadores, como por exemplo definir a 

frequência de irrigação ou controlar a temperatura do ar de uma estufa. Os 

dados captados por RSSF podem também servir de entrada a algoritmos de 

agrupamento hierárquicos divisivos para que, com base no agrupamento de 

tais dados, seja possível derivar conclusões sobre eles. O artigo descreve uma 

proposta de trabalho e os principais passos para atingir os objetivos 

propostos. 

1. Introdução 

O avanço tecnológico de rede de sensores sem fio (RSSF) está proporcionando 

inovações em várias áreas de aplicação, tais como, médica, agrícola, controle de 

tráfego, controle ambiental entre outras. Na área de agricultura a RSSF pode ser usada 

para obter as informações necessárias que uma planta necessita para crescer, como 

temperatura e umidade do ar, umidade da terra, luminosidade, entre outros. As 

variações dessas informações são relativamente lentas, assim, os sensores sem fio, 

alimentados por bateria, podem coletar e enviar essas informações esporadicamente, de 

tal modo que um sistema de monitoramento agrícola poderia informar tais dados a uma 

equipe de plantão ou automaticamente tomar providências como, por ex., regar, ligar 

sistema de ventilação, deixar o ambiente mais escuro, etc. 

 Em várias taxonomias propostas na literatura, com o objetivo de organizar os 

algoritmos de agrupamento (ver Xu et al. (2007), Jain (2010), Theodoridis & 

Koutroumbas (2009)), uma categoria sempre presente é a dos chamados algoritmos 
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hierárquicos que, via de regra, produzem um conjunto de agrupamentos aninhados, 

organizados como uma árvore hierárquica, que pode ser visualizada como um 

dendrograma. Os algoritmos hierárquicos, por sua vez, se subdividem em dois grupos: 

(1) hierárquicos aglomerativos, que se caracterizam por iniciar o processo com um 

agrupamento em que cada um dos dados é considerado um grupo do agrupamento e (2) 

hierárquicos divisivos, que se caracterizam por iniciar o processo com um agrupamento 

tendo apenas um grupo, aquele com todos os dados fornecidos e que, a cada passo, 

divide um dos grupos do agrupamento, até que cada grupo contenha um dado (ou então, 

existam apenas k grupos, em que k é fornecido como parâmetro), em uma abordagem 

caracterizada como top-down. 

 Este artigo descreve os passos já realizados relativos a um projeto de pesquisa 

voltado à investigação do uso do algoritmo de agrupamento hierárquico divisivo 

DIANA que tem por objetivo agrupar os dados captados por RSSF para que seja 

possível identificar similaridades e diferenças nos dados e, como consequência, seja 

possível derivar conclusões sobre eles. A Seção 2 contextualiza as RSSF. Na Seção 3 é 

apresentada uma descrição geral do algoritmo de agrupamento hierárquico divisivo 

DIANA para, então, apresentar seu pseudocódigo. A Seção 4 apresenta o experimento 

preliminar. Por fim, a Seção 5  descreve os próximos passos para a continuação e 

finalização do projeto de pesquisa. 

2. Rede de Sensores Sem Fio 

As redes de sensores sem fio (RSSF) são constituídas por um conjunto de dispositivos 

interligados denominados nós de rede. Um nó é composto por microprocessador, 

memória, rádio e fonte de energia. Uma RSSF possui um nó coordenador que cria e 

gerencia a RSSF e, nós sensores (um nó de rede com 1 ou mais sensores) para coleta de 

dados do domínio ao qual estão incorporados [Yick et al. 2008, Culler et al. 2004]. 

 Este artigo apresenta uma RSSF desenvolvida com padrão Zigbee [Zigbee 

2016], contendo um nó coordenador e três nós sensores. Cada nó utiliza uma antena 

Xbee Zigbee [Xbee Zigbee 2016], conectada a um Arduíno Uno [Arduino Uno 2016]. A 

RSSF foi desenvolvida em ambiente controlado para coletar dados ambientais de 

luminosidade, temperatura/umidade do ar e umidade da terra, através de nós conectados 

a sensores. Para cada nó sensor foi inserido um algoritmo no microcontrolador para 

captura e envio de dados. Cada sensor é conectado ao Arduino Uno através de uma 

porta analógica e a captura de dados é realizada através da leitura dessas portas. 

 O rádio Xbee Zigbee utilizado neste projeto possui uma limitação de 14 nós 

filhos e alcance de sinal em 60 metros para ambientes fechados. As antenas são 

configuradas utilizando o software XCTU [XCTU 2016], fornecido no site da Digi 

[Digi 2016]. Através do XCTU podemos definir o modo de funcionamento das antenas 

(Coordenador, Roteador ou End Device), PANID (Personal Area Network Id), endereço 

de destino, entre outros.  

 O Arduíno Uno, utilizado em cada nó, é constituído de uma placa com 

microcontrolador ATmega328P que possui clock de 16 MHz, 32KB de memória flash, 

14 portas digitais para input/output, 6 portas analógicas e 1 porta USB. Uma antena 

Xbee Zigbee é conectada em cada Arduino Uno para transmissão dos dados captados. 
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Os sensores de temperatura e umidade do ar, do tipo DHT11 [DHT11 2016], 

possui uma biblioteca para Arduíno, onde os valores capturados indicam a umidade do 

ar em porcentagem (%), e a temperatura do ar em graus centígrados (Cº). A precisão da 

temperatura é de ±2 graus, e a precisão da umidade do ar é de ±5%.  

O nó sensor de luminosidade possui um LDR (Light Dependent Resistor), onde 

os valores capturados são entre 0 e 1023 e tais valores foram convertidos em uma escala 

de 0 a 9, onde 0 indica menor incidência de luz e 9 maior incidência de luz. O sensor de 

detecção de variações de umidade do solo captura valores entre 0 e 1023, onde tais 

valores foram convertidos em uma escala de 0 a 9, sendo 0 completamente molhado e 9 

completamente seco. 

Os nós sensores foram configurados para capturar os dados dos sensores com 

intervalo de um minuto por um período de 24 horas. Os dados capturados foram 

encaminhados para o nó coordenador, que transferiu as informações para um 

computador usando a porta Serial/USB. Cada nó sensor capturou 1440 dados, 

totalizando 5760 dados. 

3. O Algoritmo DIANA 

O algoritmo DIvisive ANAlysis (DIANA), é um algoritmo divisivo baseado na proposta 

de Macnaughton-Smith et al., (1964), que possui a complexidade O(N2 log N). Como 

descrito em Kaufman & Rousseeuw (1990), é uma proposta de um procedimento para 

algoritmos hierárquicos divisivos, em que algumas das funções empregadas podem ser 

customizadas, na dependência da aplicação considerada. Devido à possibilidade de 

customização, tal esquema pode dar origem a diferentes “instanciações”, muitas vezes 

consideradas novos algoritmos.  

 Segue uma descrição informal do algoritmo. No processo iterativo conduzido 

pelo DIANA, o t-ésimo agrupamento produzido tem t grupos em que t = 1, ..., N, onde 

N é a quantidade de dados. 

 Considere que G seja um grupo já formado e que o objetivo seja dividi-lo em 

dois grupos de tal maneira que os dois grupos resultantes possuam a maior 

dissimilaridade possível entre eles. Inicialmente o algoritmo busca identificar um dado 

em G cuja dissimilaridade média com relação aos dados restantes seja máxima. O dado 

com dissimilaridade máxima é retirado de G e inserido em um novo grupo criado nesse 

momento, chamado tempG. Na sequência, para cada dado x  G, é calculada a média 

dos valores de dissimilaridade de x, com todos os demais dados de G, i.e., média dos 

valores diss(x,y), y  G. De maneira análoga, é calculada a média dos valores de 

dissimilaridade de x com os dados pertencentes a tempG, ou seja, a média dos valores 

diss(x,z) z  G (i.e, z  tempG). 

 Se para cada x  G: 

 D(x) = (média diss(x,y), y  G, x ≠ y)  (média diss(x,z), z  tempG) for  

negativa, então tempG não receberá mais nenhum dado de G.  
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 Caso contrário, o dado x  G que produzir o valor máximo para a diferença 

D(x) = (média diss(x,y), y  G, x ≠ y)  (média diss(x,z) z  tempG) é escolhido 

e retirado de G e, então, inserido em tempG.  

 O procedimento é repetido até que cada dado seja o único em um grupo ou, 

então até que um critério de parada seja satisfeito. O Algoritmo 3.1 descreve um 

pseudocódigo do algoritmo DIANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmo 3.1. Pseudocódigo do algoritmo DIANA.  

4. Experimento Preliminar 

O experimento preliminar foi realizado utilizando a RSSF descrita na Seção 2 e o 

algoritmo DIANA, descrito na Seção 3. O algoritmo DIANA foi adotado nesse trabalho 

com objetivo de verificar sua eficácia em agrupar dados advindos do domínio da 

agricultura. O algoritmo K-Means é utilizado nesse experimento para comparação de 

resultados, por ser o algoritmo mais conhecido e utilizado para a tarefa de agrupamento 

de dados e, também, para apoio aos diversos outros algoritmos que possuem alto custo 

computacional.  O conjunto de dados utilizado consiste de 1440 dados descritos por 4 

procedure DIANA (X, AGt) 

Input: X = {P1, P2,...,PN}   %N dados a serem agrupados 

Output: AGt 

 

1. begin 

2. t  1 

3. AG1   {X}                 % agrupamento inicial 

4. G  X   

5. repeat  

6.   maxDiss  maiorDissimilaridade(G)    % encontrar elemento mais dissimilar 

7.    G  G – {maxDiss} 

8.    tempG {maxDiss} 

9.   repeat 

10.     Para cada dado x pertencente a G encontre: 

12.         D(x) = (média diss(x,y), x  G e xy]  (média diss(x,z) z  tempG) 

11.         Encontre o dado x para qual a diferença D(x) é a maior.  

12.         if D(x)  0 then  

13.             begin 

14.                tempG  tempG  {x} 

15.                G  (G  {x}) 

16.             end 

17.  until todos valores D(x)  0 

18.  t  t+1 

19. Gt  tempG 

20. AGt    (AGt-1  {G})  {G, Gt} 

21. G  grupoMaiorDiametro(AGt)               % encontrar grupo com maior diâmetro 

22. until cada grupo contenha um único dado 

23.return AGt 

24.end procedure 
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atributos, onde cada atributo corresponde ao valor capturado por um dos sensores no 

mesmo minuto.  

 Os resultados obtidos foram avaliados utilizando dois índices de validação 

interna: o índice de Dunn [Dunn 1974], apresentado na Eq. (4.1) e o índice Silhouette 

[Rowsseew 1987], apresentado na Eq. (4.2). A Tabela 4.1 descreve a notação utilizada 

nos índices de validação. Índices de validação interna são métodos adequados para a 

avaliação quantitativa do resultado de um agrupamento, uma vez que tal avaliação do 

agrupamento resultante de um algoritmo utiliza somente quantidades e características 

inerentes ao conjunto de padrões. 

Tabela 4.1 Notação utilizada nos índices de validação. 

Notação Significado 

Pi I-ésimo padrão 

Gi I-ésimo grupo 

NG Número de grupos 

d(Pi,Pj) Distância entre dois padrões distintos 

|Gi| Quantidade de dados do i-ésimo grupo 

 

 Devido à versão do algoritmo K-Means utilizada ser sensível à escolha dos 

centroides iniciais (que são escolhidos de forma aleatória), o algoritmo K-Means é 

executado cinco vezes e, tanto a média dos cinco resultados quanto o melhor dos cinco 

resultados obtidos são utilizados para comparação. 

4.1 Resultado do Agrupamento dos Dados 

A Tabela 4.2 ilustra o resultado dos índices de validação Dunn e Silhouette nos 

agrupamentos resultantes dos algoritmos DIANA e K-Means com o valor do parâmetro 

de número de grupos 2 (ie., K=2). Apesar do algoritmo DIANA não requerer o número 

de grupos como parâmetro, esse parâmetro pode ser utilizado como critério de parada. 
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Tabela 4.2 Resultados dos agrupamentos no conjunto de padrões captados por RSSF com K=2. 

Algoritmo Dunn Silhouette 

DIANA 0,58 0,51 

K-Means (melhor execução) 0,08 0,59 

K-Means (média das execuções) 0,08 0,59 

 O algoritmo K-Means induziu o mesmo agrupamento em suas 5 execuções. O 

índice de Dunn indica que o agrupamento induzido pelo algoritmo DIANA é superior 

ao induzido pelo algoritmo K-Means. Entretanto, segundo o índice Silhouette, o 

algoritmo K-Means apresenta performance superior ao algoritmo DIANA. Se considerar 

que o índice de Dunn apresentou um valor 0,5 superior para agrupamento resultante 

DIANA e o índice Silhouette apresentou um valor 0,08 acima para o agrupamento 

resultante do K-Means, pode-se concluir que nesse experimento, o algoritmo DIANA 

produziu um agrupamento mais representativo em relação ao agrupamento produzido 

pelo algoritmo K-Means.  

5. Comentários Finais e Próximas Etapas 

O trabalho até então desenvolvido, que envolveu testes de captura dos dados através da 

RSSF e o uso de tais dados como entrada ao algoritmo DIANA, continuará com o 

desenvolvimento e aplicação de uma RSSF na área de agricultura para que os dados 

captados pela RSSF sejam utilizados como entrada ao algoritmo DIANA e, através dos 

agrupamentos resultantes do algoritmo, seja possível identificar similaridades e 

diferenças nos dados e, como consequência, derivar conclusões. 
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Abstract. This paper demonstrates the use of an assistive technology, called 

Arduino, in the inclusion of the visually impaired people, because they have 

difficulties in identifying objects that are close. The historical context of the 

disability, in particular the visual, pointing out the difficulties they face and 

the universal design as standard proposal for assistive technologies. It 

introduces the Arduino, its history, its models, its development environment 

and the programming language used in it. It was used the Arduino, ultrasonic 

sensors and engines, so users could identify nearby objects and barriers. 

Finally, it presents the positive and negative results of the project and a 

proposal for future development. 

Keywords: Arduino; assistive technology; visually impaired; ultrasonic 

sensors. 

Resumo. Este trabalho demonstra a utilização de uma tecnologia assistiva, 

Arduino, na inclusão de deficientes visuais, pois possuem dificuldades na 

identificação de objetos que estão próximos. O contexto histórico da 

deficiência em especial da visual, apontando as dificuldades que enfrentam e o 

desenho universal como proposta de padrão para as tecnologias assistivas. 

Apresenta o Arduino, sua história, modelos, ambiente de desenvolvimento e 

linguagem de programação. Foi empregado o Arduino, sensores ultrassónicos 

e motores, para que o usuário conseguisse identificar objetos próximos. Por 

fim mostra os resultados positivos e negativos do projeto e uma proposta de 

desenvolvimento futuro. 

Palavras-chave: Arduino; Tecnologia assistiva; Deficientes visuais; Sensores 

ultrassónicos. 

1. Introdução 

Aqui abordamos um assunto da atualidade e que tem um aspecto social valioso. 

Segundo a Fundação Dorina Nowill para Cegos “A deficiência visual é definida como a 

perda total ou parcial, congênita ou adquirida, da visão”, que é um dos cinco sentidos 

dos seres humanos. São muitos os termos que definem as pessoas que possuem este tipo 

de deficiência, porém atualmente o termo apropriado que deve ser usado é Pessoa com 

Deficiência, que consta na Convenção Internacional para Proteção e Promoção dos 

Direitos e Dignidades das Pessoas com Deficiência, aprovado pela Assembléia Geral da 
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ONU, em 2006 e ratificada no Brasil em julho de 2008, portanto neste artigo, os 

tratamos desta maneira. 

De acordo com o IBGE, que em 2013 constatou que 6,2 % da população brasileira 

possui algum tipo de deficiência, a deficiência visual é a mais representativa e atinge 

3,6% dos brasileiros. 

Vemos a preocupação de diversas comunidades no sentido de minimizarem as 

diferenças e aumentarem a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, porém 

falta muito e ainda é necessária mais diligência para alcançar este objetivo. Com isso, é 

muito esperado que a tecnologia supere a desvantagem associada às pessoas com 

deficiência visual e neste sentido buscamos a justificativa e importância em estudar este 

problema. 

Neste artigo apresentamos um projeto de tecnologia assistiva que utiliza sensores 

ultrassônicos que identificam e alertam a distância entre os objetos e a proximidade 

destes com os usuários, beneficiando as pessoas com deficiência visual. Este projeto é 

chamado de NavBlind, onde Nav é a abreviação de navigation, em português 

navegação, e blind, cego, ou seja, um sistema que ajuda na navegação espacial das 

pessoas com deficiência visual (PDV), aqui também chamados de usuários, portanto 

estes são o foco de nossa audiência. 

2. Interfaces Adaptáveis 

Para ser considerado uma interface adaptável, o projeto NavBlind precisa conseguir se 

adaptar a realidade e necessidade do usuário quando isto for necessário. E o inverso, do 

usuário se adaptar a algo ou a uma realidade, normalmente é feito através de 

treinamentos, tutoriais ou alguma outra forma de transferência de conhecimento para 

que o usuário consiga usar e se adaptar a realidade. 

2.1. Interface Adaptável aplicado à pessoas com deficiência visual 

A deficiência visual abrange pessoas que possuem, desde uma visão fraca, passando por 

aquelas que somente conseguem distinguir luzes mas não formas, até aqueles que não 

conseguem perceber nem luzes. Estas pessoas tem dificuldade ou até incapacidade de 

perceber através da interface mais comummente usada que é a visão. 

Este projeto tem o intuito de adaptar a realidade ao usuário e trazer uma nova forma de 

percepção do seu arredor capacitando o usuário a perceber objetos, paredes, pessoas e 

etc. 

3. Acessibilidade 

A Acessibilidade por definição, se consultar um dicionário, denota a qualidade de ser 

acessível e “acessível” é aquilo que se pode chegar facilmente. Olhando de forma mais 

ampla são as condições que algo ou alguma coisa é atingível por alguém levando em 

conta segurança, autonomia e etc.  

Estas condições para utilização com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 

espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte 

e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação por uma pessoa com 

deficiência, com mobilidade reduzida ou sem nenhuma deficiência faz classificar se algo 

tem acessibilidade boa ou não. 

Para facilitar o desenvolvimento de produtos que seja facilmente acessível a todos a 

ABNT criou um conjunto de normas técnicas (ABNT – NBR9050). 
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3.1. Acessibilidade para pessoas com deficiência visual 

Como a acessibilidade esta intimamente ligada ao poder de percepção, ação e 

sensibilidade do individuo, então a deficiência visual altera drasticamente sua 

capacidade e nosso projeto vem para auxiliar nisto aumentando sua capacidade de 

percepção do ambienta ao seu arredor. 

O projeto tem o objetivo que pessoas com deficiência visual consigam perceber objetos, 

paredes ou obstáculos ao seu arredor assim dando ao individuo uma percepção do 

ambiente onde ele se encontra fazendo que este ambiente seja bem mais acessível a ele. 

4. Semiótica 

Semiótica é uma palavra originária do grego que resumidamente significa estudo ou 

ciência dos signos, vem da junção de semeion que significa signo, e otica que significa 

ciência. É uma teoria sobre produção, sentido e interpretação de signos de uma maneira 

geral. Fica a dúvida do que significa signo neste contexto. Signo é uma representação de 

qualquer coisa imaginável, e a mente do ser humano tem comunicação à coisas reais 

através destas representações que são imaginadas. Charles Sanders Peirce (1839-1914) é 

uma das maiores referências quando tratamos de semiótica e na teoria Peirceana (Peirce 

1931-1958, cf 2.228) é definido que “Um signo, ou representâmen, é aquilo que, sob 

certo aspecto ou modo, representa algo para alguém. Dirige-se à alguém, isto é, cria na 

mente dessa pessoa, um signo equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido. Ao 

signo assim criado denomino interpretante do primeiro signo. O signo representa 

alguma coisa, seu objeto. Representa esse objeto não em todos os seus aspectos, mas 

com referência a um tipo de idéia que eu, por vezes denominei fundamento do 

representâmen...”. 

Na figura 1 abaixo, é representada graficamente esta teoria de Pierce, onde tratamos 

interpretante como significado. 

 

Figura 1. Teoria de Pierce 

O representamen é o que está sendo usado para criar a representação, no nosso caso, do 

projeto NavBlind, é a vibração criada pelo sistema e o significado, criado pela pessoa 

com deficiência visual, é tudo aquilo que pode significar esta vibração, com mais ou 

menos intensidade, e sua interpretação. Assim é formada em sua mente uma imagem 

que dará sentido às suas ações e reações à isso. Estas vibrações geradas pelos sensores 

do NavBlind, ao identificar uma barreira, formarão uma representação no cérebro da 

pessoa com deficiência visual, usuária do sistema. Um exemplo seria este usuário, 

caminhando em um estacionamento, quando o sistema sinalizar a existência de alguma 

barreira, aplicando os conceitos da semiótica, esta pessoa irá de maneira inconciênte, 

representar um veículo em sua mente e cérebro e desta forma, caminhará de forma mais 

cautelosa, tomando os devidos cuidados para não se machucar, imaginando as formas 

deste veículo, e assim desviando de um retrovisor, por exemplo. A semiótica estuda os 
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modos como uma pessoa percebe e dá significado às coisas que as cercam. Frederick 

van Amstel (2005), define “A semiótica serve para analisar as relações entre uma coisa e 

seu significado”. Estas definições ilustram muito bem o exemplo dado acima. 

A semiótica também está relacionada às linguagens verbais e não verbais interpretadas 

pelo ser humano e como este irá reagir à tudo isso. Lúcia Santaella (1983) estabelece 

que a semiótica, é uma ciência de toda e qualquer linguagem e que as linguagens estão 

no mundo e nós estamos na linguagem, sendo assim é uma ciência que tem por objeto 

de investigação todas as linguagens possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos 

modos de constituição de todo e qualquer fenômeno como fenômeno de produção de 

significação e de sentido. 

Irene Machado e Vinícius Romanini (2010), explicam que quando se procura exercitar o 

olhar semiótico sobre o mundo, o passo fundamental é o de identificar os processos de 

mediação, de interface, que dão sustentação a toda a complexidade atual dos fenômenos 

comunicativos, do gesto à gestão. Estes são os preceitos da semiótica e sua utilidade ao 

desenvolver interfaces adaptáveis, eles nos ajudam a dar sentido e entender como estas 

interfaces serão usadas e aprimoradas e assim nos norteamos neste projeto NavBlind, ao 

desenvolver uma interface adaptável para pessoas com deficiência visual. 

4.1. Semiótica para pessoas com deficiência visual 

Semiótica e o mundo das pessoas com deficiência visual têm muita relação um com o 

outro. O nosso projeto tem a Semiótica como suporte e também está relacionado à 

Ontologia, pois o NavBlind cria e gera significados comuns para os signos, quando por 

exemplo vibra com menos ou mais intensidade, dependendo da distância do objeto 

detectado, desta forma a pessoa com deficiência visual consegue ter uma compreensão 

comum dos sinais utilizados. 

O grande desafio é fazer que estes dispositivos desenvolvidos especialmente para as 

pessoas com deficiência visual, também sejam utilizáveis por pessoas sem deficiência. 

Estes dispositivos devem explorar diferentes formas de interpretação e colaboração 

através de signos que devem ser bem desenvolvidos e bem pensados para que se explore 

ao máximo os signos e que traga vantagens ao usuário, mas que estimule o uso pelas 

pessoas com deficiência visual e que estes não se sintam constrangidos ao usar algum 

dispositivo que chame atenção e que possa interferir no convivio com outras pessoas, 

causando mais isolamento, por exemplo. 

O estudo e aplicação da semiótica se torna bastante importante e evidente quando 

aplicado principalmente para beneficiar pessoas com deficiência em alguns dos sentidos 

do sistema sensorial, que é o caso de estudo deste artigo, os deficientes visuais. 

5. Microcontroladores 

Kerschbaumer (2013), explica que os microcontroladores são comutadores de circuito 

integrado, de um único chip, que possuem todos os componentes requeridos para seu 

funcionamento, necessitando apenas de uma fonte de alimentação para funcionar. São 

diferentes de outros sistemas, por possuírem seus periféricos dentro da própria placa, 

sendo formada por componentes como a CPU (Unidade Central de Processamento), 

memória de dados, memória de programa e circuito do clock. A figura 2 expõe um 

pouco mais os pontos característicos de um microcontrolador. 
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Figura 2. Componentes de um microcontrolador 

Os microcontroladores estão escondidos dentro de um número 
surpreendente de produtos nos dias de hoje. Se o seu forno de 
micro-ondas tem uma tela de LED ou de LCD e um teclado, 
nele contém um microcontrolador. [...] Qualquer dispositivo que 
tenha um controle remoto quase certamente contém um 
microcontrolador [...]. Basicamente, qualquer produto ou 
dispositivo que interage com o usuário tem um 
microcontrolador escondido dentro. (BRAIN, [s.d.]). 

Zanco (2005) observou que o microcontrolador tem uma inteligência programável sendo 

também um pequeno eletrônico, capaz de estar em quase todos os locais pelo seu 

tamanho e de fácil manutenção ou troca. Ele é capaz de processar diversas funções que 

outros equipamentos iriam necessitar de mais componentes, em uma única placa 

existem todos os acessórios para seu funcionamento. Com isso aprender a programar 

microcontroladores possibilita utilizar uma ferramenta que tem poucos circuitos em um 

único componente. Atualmente existem diversos microcontroladores no mercado. 

Os microcontroladores que encontramos no mercado vem com diferentes embalagens, 

velocidades de processamento e memória conforme Kerschbaumer (2013). Zanco 

(2005) completa dizendo que possuem arquiteturas e modelos diferentes por ter muitos 

fabricantes e para atender as necessidades de projetos, mudando alguns periféricos, e 

linhas de entrada e saída (I/O - Input/Output). Kerschbaumer (2013) continua dizendo 

que uma das facilidades de se usar microcontroladores é a possibilidade de se alterar o 

software ou seja atualizar, já em outro circuitos como digitais tradicionais e circuitos 

analógicos não é praticável essa alteração.  

6. Detecção de Objetos com HC-SR04 

O ultrassom ou sensor é uma ferramenta muito eficiente para identificar objetos que 

estão aos arredores. Ultrassom tem um princípio básico:  transmitir um som e esperar 

por um retorno, definindo o nome como eco, com o tempo de resposta que é iniciado 

quando emitido um som e termina quando recebe o eco, com esse tempo se consegue 

identificar a distância que esse objeto se encontra do ponto de emissão dessa frequência 

sonora. Esse processo de identificação que o ultrassom utiliza é conhecido com 

ecolocalização, se parece com os mesmos métodos utilizados pelos golfinhos para 

identificação no fundo do mar e morcegos na escuridão, mesmo sendo diferente o 

sistema utilizado por esses animais, porque eles usam uma frequência muito mais baixa 

do que o ultrassom emprega (EVANS et al., 2013). 
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Sapkota ([s.d.]) nos mostra que é muito simples utilizar o HC-RS04 porque ele utiliza 

sinais sonares e oferece uma precisão na identificação, com leituras estáveis e uma 

biblioteca que é fácil de usar com Arduino. As leituras efetuadas pela ferramenta não 

são prejudicadas por luz solar ou por outros materiais, mas existe um problema para 

identificar materiais macios como panos. A figura 3 nos mostra as medidas e uma 

demonstração de teste HC-RS04. 

 

Figura 3. Descrição do HC-RS04 

Em um momento zero, é enviado um pulso de ultrassom que o objeto recebe e reflete 

esse sinal, ao receber esse sinal o sensor transforma essa informação em um sinal 

elétrico. Quando o eco não estiver sendo identificado, pode ser transmitido o impulso 

novamente, esse tempo de espera é conhecido com período de ciclo onde é aconselhado 

que não seja menor que 50ms. Um impulso é transmitido para um terminal com oito 

disparos de 40KHz e sua largura de 10μs e identifica o eco de volta. Quando nenhum 

objeto é identificado, um sinal de alto nível de 38ms é destinado ao pino de saída 

7. Projeto 

O interesse em ajudar pessoas com deficiência surgiu e procuramos desenvolver algo 

que pudesse ajudar, e no processo de pesquisa encontramos o projeto do Hoefer, que 

apresentou um projeto de acessibilidade interessante, sendo este um aperfeiçoamento de 

um outro projeto realizado por Polymythic. 

O projeto realizado por Polymythic foi inspirado em um episódio de Stan Lee's 

Superhumans, onde uma pessoa com deficiência visual usou vários clips para transmitir 

som como um morcego para se localizar. Com isso surgiu a ideia de que as pessoas com 

deficiência visual pudessem se movimentar sem a ajuda de cão guia e bengala, então 

decidiu utilizar sensores com resultado de resposta motores que vibram colocados sobre 

a cabeça do usuário. Polymythic ([s.d.]) continua dizendo:  

A medida que uma pessoa se aproxima de um objeto,  a intensidade e frequência da 

vibração aumenta - é diretamente  proporcional à distância de um objeto. Se uma região 

não dá retorno, então seria seguro continuar nessa direção.  (POLYMYTHIC, [s.d.]) 

Os obstáculos mais perigosos não estão à altura da cabeça. Móveis e a maioria das 

outras coisas que podem ser tropeçados estão no nível da cintura ou abaixo. Motores 

vibrando presos em seu crânio irão incomodar rapidamente (HOEFER, 2011). 

De acordo com Hoefer (2011) esse não é um projeto difícil de se estar fazendo, mas é 

necessário realizar a leitura com cuidado antes de começar, o diagrama e circuitos estão 

disponíveis no site e estão sob a licença Creative Commons Attribution 3.0 Unported 
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juntamente com o código fonte sendo um projeto open source disponível para todos. A 

figura 4 representa seu projeto, que foi colocado na parte superior da mão do deficiente 

visual. 

 

Figura 4. Hardware do Tacit 

Baseado nestes projetos, foi desenvolvido um protótipo com algumas adaptações, 

chamado de Navblind. No desenvolvimento do projeto foi utilizado componentes do 

projeto HALO, sendo adaptado na cabeça. O nosso objetivo foi criar funções que 

pudessem melhorar o projeto já desenvolvido. Utilizou-se uma placa Arduino Uno R3 e 

um sensor ultrassônico programado em três níveis de pressão.    

8. Considerações Finais 

Concluímos que os deficientes visuais enfrentam muitas dificuldades, de locomoção e 

identificação de objetos. Apesar de terem sido excluídos da sociedade por muito tempo, 

possuem os mesmos direitos que todas as pessoas, portanto as tecnologias precisam ser 

desenvolvidas a fim de proporcionar facilidades a eles de acordo com o desenho 

universal que visa facilitar ao indivíduo sua independência. 

Assim o projeto desenvolvido utilizando o Arduino, NavBlind, pode ser utilizado como 

uma tecnologia assistiva, pois segue os princípios do desenho universal. A escolha do 

Arduino se deve ao fato de ser uma tecnologia barata, de fácil utilização, compacta, e 

com diversas ferramentas que atendem a inúmeras possibilidades.  

Com a análise do projeto feito por Polymythic ([s.d.]), foi possível observar as 

desvantagens de utilizar esse protótipo na região da cabeça, porque proporciona um 

desconforto por se estar utilizando motores nessa região, dificulta a audição do usuário e 

objetos pequenos são difíceis de serem identificados. Mas com as adaptações feitas por 

Hoefer (2011) houve uma melhor identificação do ambiente, sendo um tipo de bengala 

digital, disponibilizando mais conforto.  

As adaptações realizadas no projeto que desenvolvemos tem a intensão de atender as 

necessidades dos deficientes. A principal foi criar opções de níveis de identificação do 

sensor, o nível 1 identifica até 2 metros, nível 2 até 3 metros e o nível 3 desliga o 

aparelho. Essa opção possibilita quando for necessário desligar o NavBlind ou ter um 

nível de alcance maior de identificação da área. Para que essa mudança de nível 

aconteça, o usuário aperta um button e será acionado um buzzer alertando que o 

NavBlind está em outra configuração. 

Observamos que toda tecnologia visa ajudar o ser humano, pensando assim para 

trabalhos futuros é necessário o aprimoramento de sensibilidade aos objetos e os locais 

onde esses sensores devem se localizar para que uma pessoa com deficiência visual 

consiga sentir tudo que está ao seu redor, facilitando a execução de suas tarefas. Assim, 
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elas podem também servir como ferramentas de acessibilidade que auxiliem os 

portadores de deficiência, inclusive visual. O Arduino mostrou-se facilmente adaptável 

aos deficientes visuais, pois possui ferramentas de acesso à informação que independem 

da visão, como o buzzer que é percebido pela audição e o motor DC pelo tato. 
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Abstract. The computational solutions proposed for abductive reasoning 
programming require extensive knowledge of logic programming and 
operational semantics of systems that extend logic programming to allow the 
calculation of abductions. Therefore, these solutions are unviable for non-
experts in logic programming. This article presents an informal overview of 
Abd1, a language specific for abductive reasoning programming designed to 
be used by non-experts in logic programming. 

Resumo. As soluções computacionais propostas para a programação de 
raciocínio abdutivo requerem do programador amplo conhecimento de 
programação lógica e da semântica operacional de sistemas que a estendem 
para permitir o cálculo abdutivo. Como consequência, estas soluções são 
inviáveis para não especialistas em programação lógica. Este artigo 
apresenta uma visão geral informal da Abd1, uma linguagem específica para 
programação de raciocínios abdutivos projetada para ser utilizada por não 
especialistas em programação lógica.  

1. Introdução 

Abdução é um tipo de raciocínio no qual hipóteses são formuladas na tentativa de 
explicar fatos observados, por meio de uma teoria utilizada como fundamento 
(Josephson & Josephson, 1994). Abdução, em programação lógica (Denecker & Kakas, 
2002), tem sido estudada no contexto da busca de soluções computacionalmente 
factíveis para muitos problemas, incluindo diagnóstico, entendimento de linguagem 
natural, assimilação de conhecimento, revisão de crenças e raciocínios na Web 
Semântica (Gavanelli et al., 2015).  As soluções computacionais comumente propostas 
fazem uso de framewoks que estendem a programação lógica tradicional com sistemas 
de programação de restrições (contraint logic programming systems) (Jaffar & Maher, 
1994). São exemplos de tais abordagens Abductive Logic Programming (ALP) (Kakas, 
Kowalski & Toni, 1993), Abductive Constraint Logic Programming (ACLP) (Kakas, 
Michael & Mourlas, 2000) e Constraint Handling Rules (CHR) (Abdennadher & 
Christiansen, 2000; Frühwirth, 1998). A programação de raciocínios abdutivos 
empregando as soluções existentes requer do programador grande esforço de 
aprendizagem sobre lógica, sobre a semântica operacional de cada uma das linguagens 
lógicas que são combinadas nos frameworks para abdução e, também, grande esforço de 
escrita de programas que reúnem simultaneamente linguagens de diferentes paradigmas 
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(e.g., regras, questões, execução sequencial de sentenças lógicas, execução com 
backtracking, recursão, looping, negação como falha, mecanismo de resolução de regras 
de restrição). Ou seja, as soluções para programação de raciocínios abdutivos existentes 
não estão ao alcance de um não especialista em programação lógica. 

 Ao contrário das soluções existentes, que servem a diferentes propósitos, a 
linguagem Abd1 foi projetada no cenário de uma pesquisa (Oliveira, 2016) que 
considera o desafio da programação de raciocínios abdutivos por não especialistas em 
programação lógica. A linguagem é baseada nas seguintes escolhas de projeto: (1) 
facilidade de aprendizagem da linguagem em vez grande capacidade expressiva; (2) 
emprego de um único paradigma de programação, o declarativo puro; (3) especificidade 
de propósito i.e., opção por uma linguagem específica para a programação de 
raciocínios abdutivos, em vez de uma linguagem que projetada para vários propósitos; 
(4) proximidade linguística com o domínio dos raciocínios abdutivos i.e., uso de termos 
do domínio dos raciocínios abdutivos tais como teoria, hipóteses, fatos etc.; e (5) 
simplicidade composicional de raciocínios, i.e., facilidade de composição de raciocínios 
complexos, a partir de raciocínios mais simples. 

  A Abd1 pode ser útil em situações que envolvem raciocínio abdutivo e o 
programador não é um especialista em programação lógica. Como exemplos destas 
situações estão o uso em modelagem computacional1 com propósitos educacionais e o 
uso para programação de modelos de máquinas ou processos por um engenheiro, para 
posterior execução destes modelos por técnicos, com o objetivo de auxiliá-los no 
diagnóstico de falhas.  

 O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta 
os principais elementos da linguagem Abd1. A Seção 3 descreve as funcionalidades de 
um sistema desenvolvido para integrar a edição, a compilação e a execução de 
programas escritos em Abd1. Por fim, a Seção 4 apresenta conclusões e sugere trabalhos 
futuros. 

2. A linguagem Abd1 

Os elementos lógicos do projeto da linguagem Abd1 são apresentados formalmente em 
Oliveira (2016). Este artigo limita-se a discutir a linguagem Abd1 do ponto de vista de 
seu uso. Programas em Abd1 são compostos por teorias, fatos, raciocínios abdutivos e 
condições. Uma teoria define o conhecimento sobre um fenômeno e é declarada por 
meio de sentenças em Lógica Proposicional2 na forma HF (Rodrigues, Oliveira & 
Oliveira, 2014). Fatos definem observações, sinais, sintomas, evidências, marcas etc., 

                                                 
1 Modelagem computacional refere-se à atividade de criar programas que estabelecem modelos para 
fenômenos reais ou abstratos. Na área da educação, modelagem computacional tem sido empregada como 
uma opção para implementar uma pedagogia construtivista que faz uso do computador não como uma 
ferramenta para ensinar, mas como um instrumento para um estudante aprender pela atividade de construir 
modelos. Embora não se refiram à programação de raciocínios abdutivos, Campbell  & Oh (2015) e 
Helikar et al. (2015) são estudos recentes sobre modelagem computacional em educação. 
2 Conceitos da Lógica Proposicional (Nicoletti, 2010) são definidos de forma usual e não serão tratados 
neste artigo. A escolha da Lógica Proposicional como fundamento lógico da Abd1 deve-se à sua 
simplicidade, pelo menos quando comparada com outras lógicas como, por exemplo, a Lógica de 
Predicados. 
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para serem explicados por raciocínios abdutivos.  Raciocínios abdutivos são compostos 
por uma ou mais teorias e um ou mais fatos e, opcionalmente, uma ou mais condições. 
Condições são usadas para definir contextos e circunstâncias para raciocínios abdutivos 
e, tal como na definição de uma teoria, uma condição é declarada por sentenças em 
Lógica Proposicional na forma HF.  

Exemplo 1. (Um programa escr ito na linguagem Abd1). O programa Abd1 da Figura 1 é um 
modelo para uma parte das falhas comumente apresentadas, quando um motor à combustão, de 
um automóvel típico, não dá partida. O programa declara duas teorias (linhas 1 a 9 e 10 a 17), 
um conjunto de fatos (linha 18), um raciocínio abdutivo (linhas 19 a 23) e um conjunto de 
condições (linhas 24 a 27). Linhas em branco podem ser introduzidas no programa com 
vistas a facilitar a sua leitura. 

Theory

Theory

Facts

AbductiveReasoning

Conditions

 teoriaFalhasPartidaMotor

    bateriaSemCarga  motorNaoDaPartida  luzesPainelApagadas  motorArranqueNaoFazRuido 
    motorArranqueComDefeito  motorNaoDaPartida motorArranqueNaoFazRuido 
    falhasAlimentacao  motorNaoDaPartida 

    bateriaComCarga   bateriaSemCarga 
    motorArranqueFazRuido   motorArranqueNaoFazRuido 
    luzesPainelAcesas   luzesPainelApagadas

 teoriaFalhasAlimentacao

    bombaCombustivelComDefeito  falhasAlimentacao 
    filtroCombustivelObstruido  falhasAlimentacao 
    condutorCombustivelRompido  falhasAlimentacao ,
    tanqueCombustivelVazio  falhasAlimentacao  marcadorMostraFaltaCombustivel 

    marcadorMostraExistenciaCombustivel    marcadorMostraFaltaCombustivel 

 fatoMotorNaoDaPartida  motorNaoDaPartida 

 porQueMotorNaoDaPartida

   teoriaFalhasPartidaMotor 
   fatoMotorNaoDaPartida

 condicaoMotorArranqueFazRuido 

    motorArranqueFazRuido

{
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}
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Figura 1. Um programa escrito na linguagem Abd1. 

 A sintaxe da Abd1 é simples e pode ser descrita informalmente assim: (1) uma teoria 
ou uma condição é um conjunto de sentenças da Lógica Proposicional na forma HF delimitadas 
pelos símbolos “ { ”  e “ } ”  precedidos, respectivamente, pelas palavras Theory ou Conditions, 
seguidas por um nome que identifica a teoria ou a condição. (2) Um fato é um conjunto de 
átomos da Lógica Proposicional delimitados pelos símbolos “ { ”  e “ } ”  precedidos pela palavra 
Facts seguida por um nome que identifica o conjunto de fatos. (3) A declaração de um 
raciocínio abdutivo inicia com a palavra AbductiveReasoning seguida por um nome para o 
raciocínio e pela declaração, delimitada pelos símbolos “<”  e “>” , de uma expressão 
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especificando nomes de teorias, de uma expressão especificando nomes de fatos e, 
opcionalmente, de uma expressão especificando nome de condições. Expressões que 
especificam nomes de teorias podem ser constituídas por apenas um nome de teoria ou pela 
especificação de nomes de duas ou mais teorias separadas pelo símbolo de união (“∪” ). As 
expressões que especificam nomes de fatos e nomes de condições são descritas de forma 
similar às expressões que especificam nomes de teorias. 

 A teoria teoriaFalhasPartidaMotor declara possíveis falhas associadas à partida de um 
motor de automóvel, por meio de sentenças da linguagem da Lógica Proposicional, na forma 
HF. Por exemplo, a sentença da linha 4, declara algo que, em português, poderia ser traduzido 
aproximadamente como “se o motor de arranque está com defeito então o motor [a combustão] 
não dá partida e o motor de arranque não faz ruído [durante a ignição]” . As outras sentenças 
desta teoria e da teoria teoriaFalhasAlimentacao e do conjunto de condições 
condicaoMotorArranqueFazRuido podem ser compreendidas de maneira similar.     

 A teoria teoriaFalhasAlimentacao é uma teoria “especializada”  em falhas relacionadas 
ao sistema de alimentação do automóvel que, no programa, é descrito como sendo composto 
por tanque de combustível, bomba de combustível, filtro de combustível e condutores de 
combustível. A definição de diferentes teorias para capturar diferentes aspectos do fenômeno 
que está sendo modelado é um importante recurso da linguagem Abd1, pois permite especificar 
raciocínios para inferir hipóteses mais genéricas (por exemplo, por usar uma teoria mais 
genérica como a teoria teoriaFalhasPartidaMotor), ou inferir hipóteses que são explicações 
mais detalhadas para o fenômeno (por exemplo, por usar em um raciocínio uma teoria mais 
específica como a teoria teoriaFalhasAlimentacao ou a união desta teoria com a teoria 
teoriaFalhasPartidaMotor)3.  

 O raciocínio abdutivo porQueMotorNaoDaPartida é definido pela teoria 
teoriaFalhasPartidaMotor e pelo fato fatoMotorNaoDaPartida, declarados no programa. Este 
raciocínio objetiva inferir hipóteses que explicam o fato do motor à combustão não dá partida, 
tendo como fundamento a teoria teoriaFalhasPartidaMotor. 

 O conjunto de condições, condicaoMotorArranqueFazRuido, estabelece um contexto 
especial para ser utilizado em raciocínios que vierem a ser formulados. Neste caso, tal condição 
é útil para realizar raciocínios que buscam hipóteses, por exemplo, para explicar o fato do 
motor não dar partida, no contexto do motor fazer ruído durante a ignição. 

 Sugere-se que sejam declarados no corpo do programa, durante a fase de concepção do 
programa, os raciocínios abdutivos, fatos e condições que o programador prevê que serão mais 
amplamente utilizados, entretanto a linguagem Abd1 foi projetada para permitir, também, a 
composição de raciocínios de forma interativa, por meio de “ linha de comando”, de maneira 
muito parecida com sistemas interativos que implementam Prolog (e.g., SWI-Prolog, SICStus 
Prolog). Assim, raciocínios podem ser compostos e executados de forma interativa. Exemplos 
da execução de raciocínios declarados no corpo do programa ou compostos diretamente em 
linha de comando, bem suas respectivas execuções, são apresentadas na Figura 2. O raciocínio 
apresentado na Figura 2(a) foi declarado no corpo do programa e os demais raciocínios 
apresentados na Figura 2 foram compostos diretamente na “ linha de comando”. Sintaticamente, 
estes últimos foram declarados pelos símbolos “<”  e “>”  delimitando, em ordem, nomes de 
teorias, nomes de fatos e, opcionalmente, nomes de condições que participam do raciocínio. 

                                                 
3 Este mesmo recurso é útil também para enriquecer um modelo segundo teorias que referem a diferentes 
perspectivas de um fenômeno modelado. Por exemplo, uma teoria química sobre o funcionamento do 
motor à combustão, uma teoria dos custos dos componentes de um motor à combustão etc..  
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Hypotheses

Question
Hypotheses

Question

Hypotheses

Question

Hypotheses

Question

Hypotheses

: porQueMotorNaoDaPartida 
:  bateriaSemCarga ,  motorArranqueComDefeito ,  falhaAlimentacao  

:  teoriaFalhasPartidaMotor , motorNaoDaPartida  condicaoMotorArranqueFazRuido  
: falhaAlimentacao 

:  teoriaFalhasPartidaMotor teoriaFalhasAlimentacao, 
                 motorNaoDaPartida , condicaoMotorArranqueFazRuido  

: bombaCombustivelComDefeito  filtroCombustivelObstruido  
                       condutorCombustivelRompido  tanqueCombustivelVazio 

:  teoriaFalhasPartidaMotor teoriaFalhasAlimentacao  
                  motorNaoDaPartida  marcadorMostraExistenciaCombustivel  
                  condicaoMotorArranqueFazRuido  

: bombaCombustivelComDefeito  marcadorMostraExistenciaCombustivel  
                        filtroCombustivelObstruido  marcadorMostraExistenciaCombustivel 

condutorCombustivelRompido  marcadorMostraExistenciaCombustivel 

:  teoriaFalhasPartidaMotor  motorNaoDaPartida  motorArranqueNaoFazRuido    
                  teoriaFalhasPartidaMotor  motorNaoDaPartida  luzesPainelApagadas  

: bateriaSemCarga 
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Figura 2. Exemplos de execuções de raciocínios empregando o programa 
apresentado na Figura 1. 

 O raciocínio da Figura 2(a) está declarado no corpo do programa e calcula as hipóteses 
que explicam o fato motorNaoDaPartida por meio da teoria teoriaFalhasPartidaMotor. A 
Figura 2(b) é um exemplo de um raciocínio realizado sob certo contexto. Especificamente, tal 
raciocínio é o mesmo da Figura 2(a) só que no contexto do motor de arranque fazer ruído 
durante a ignição, o que é declarado pela condição condicaoMotorArranqueFazRuido. Pode-se 
observar que o contexto altera significativamente o conjunto resultante de hipóteses. O 
raciocínio da Figura 2(c) é o mesmo da Figura 2(b), só que objetiva buscar explicações mais 
detalhadas sobre quais são as possíveis falhas de alimentação. Para isto, a teoria especializada 
em falhas de alimentação, teoriaFalhasAlimentacao, é unida à teoria 
teoriaFalhasPartidaMotor, para possibilitar a inferência de hipóteses mais detalhadas para o 
fato motorNaoDaPartida. Pode-se observar que o resultado do raciocínio são quatro hipóteses 
sobre possíveis falhas na alimentação. Este recurso de composição de uma base de 
conhecimento maior pela união de teorias, é especialmente importante para modelagem e é 
possível na linguagem Abd1 porque não existe ordem das sentenças dentro de uma teoria 
(teoria é conjunto). Isto não é possível em linguagens como, por exemplo, Prolog porque a 
ordem das sentenças nesta última tem efeito sobre a semântica do programa. O raciocínio da 
Figura 2(d) é o mesmo da Figura 2(c), exceto pela inclusão de um novo fato: o marcador do 
painel do automóvel mostra a existência de combustível, o que é descrito pela adição da 
proposição marcadorMostraExistenciaCombustivel ao conjunto de fatos da Figura 2(c). Em 
Abd1, raciocínios são conjuntos de hipóteses, assim a linguagem permite a escrita de 
raciocínios complexos a partir de expressões envolvendo a união, a intersecção ou a diferença 
entre raciocínios mais simples. O raciocínio da Figura 2(e) ilustra este recurso, ao descrever um 
raciocínio composto pela intersecção de dois raciocínios mais simples em que, um deles infere 
hipóteses que explicam os fatos do motor não dar partida e o motor de arranque não fazer ruído 
durante a ignição e, o outro, infere hipóteses do motor não dar partida e as luzes do painel do 
automóvel estarem apagadas. Em outras palavras, o raciocínio composto por estes dois 
raciocínios mais simples infere possíveis hipóteses que explicam, simultaneamente, os dois 
raciocínios mais simples.  
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 Um raciocínio abdutivo infere possíveis hipóteses para explicar um conjunto de 
fatos. Alguns estudos (e.g., Caroprese & Trubitsyna, 2014) sugerem que algumas 
hipóteses podem explicar melhor o conjunto de fatos do que outras. Embora este artigo 
não trate disto, a Abd1 permite especificar raciocínios que utilizam heurísticas para 
seleção de boas hipóteses. A gramática completa e a semântica da linguagem Abd1 
estão propostas em Oliveira (2016).  

3. Ambiente Integrado de Edição, Compilação e Execução de Programas 

Um ambiente integrado de edição, compilação e execução de programas (Figura 3), 
nomeado AIDEP-Abd1, acrônimo para “Ambiente Integrado de Desenvolvimento e 
Edição de Programas escritos em Abd1”, foi desenvolvido para Windows4 e está 
disponível para download em http://abd1.gear.host/. O ambiente é composto 
por: (1) área de edição de programas (aba Edit), (2) área de execução de raciocínios (aba 
Execute) e (3) área de acompanhamento de nomes declarados no programa (caixa Used 
names).  

 
Figura 3. Ambiente integrado de edição, compilação e execução de programas 

Abd1. 

A edição de programas pode ser feita digitando-se livremente textos na área de edição 
de programas (aba Edit). Templates para as principais construções sintáticas da Abd1 
podem ser obtidos acionando-se os botões Theory, Conditions, Facts e 
AbductiveReasoning, disponíveis acima da aba Edit. Símbolos especiais, não 

                                                 
4 Todo AIDEP-Abd1 (editor, compilador, interface, autômato executor de raciocínios etc.) foi 
desenvolvido em Microsoft .NET usando a linguagem C#. O autômato executor de raciocínios utiliza, 
para inferência das hipóteses abdutivas, o algoritmo Peirce proposto em Rodrigues, Oliveira & Oliveira 
(2014). 
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disponíveis em teclados convencionais também podem ser obtidos acionando-se botões 
acima da aba Edit.  

A área de execução de raciocínios (aba Execute) apresenta um sistema interativo onde 
raciocínios podem ser digitados e executados. A Figura 2 contém exemplos destas 
interações em que, o sistema solicita a digitação de um raciocínio (Question), o 
raciocínio é digitado e, ao ser solicitado a execução do raciocínio, o sistema responde 
com um conjunto de possíveis hipóteses abdutivas (Hypotheses).  

A área de acompanhamento de nomes expõe na caixa Used names os nomes das teorias, 
condições, fatos, raciocínios abdutivos etc. declarados no programa. Este é um 
importante recurso para o programador administrar os nomes criados e também facilita a 
digitação de nomes nas áreas de edição e de execução de raciocínios: um click duplo 
sobre um nome na caixa Used names faz com o nome seja escrito no corpo do programa 
(aba Edit) ou na linha de execução (aba Excute). 

4. Conclusões e Tr abalhos Futuros 

Um programa na linguagem Abd1 é escrito por meio dos conceitos de teoria, condições, 
fatos e raciocínios abdutivos. Diferentes teorias podem ser propostas para diferentes 
perspectivas sobre as quais um fenômeno pode ser entendido. A possibilidade de reunir 
em um raciocínio duas ou mais teorias cria facilidade para investigar um fenômeno sob 
concepções que se contrapõem ou se combinam de modo a oferecer visões que variam 
em generalidade, em abrangência e em conceitos. O emprego de condições permite 
facilmente compor algo frequente em investigações que requerem raciocínios abdutivos: 
a presença ou a ausência de certos contextos ou circunstâncias. 

 Em Abd1 teorias, fatos e condições são tratados como conjuntos e o resultado de 
um raciocínio, as hipóteses, também formam um conjunto. Isto é conveniente porque 
traz simplicidade conceitual para o programa que a emprega e, também, porque 
possibilita a descrição de raciocínios mais complexos a partir de operações (operações 
sobre conjuntos) envolvendo outros raciocínios.  

  A linguagem Abd1 foi desenvolvida dentro de um contexto de pesquisa sobre 
raciocínios abdutivos. Finalmente, existe um ambiente que a implementa e ela pode ser 
empregada em estudos teóricos e experimentais que (1) busquem compreender melhor 
as necessidades linguísticas de sistemas para modelagem de raciocínios abdutivos por 
não especialistas em programação lógica, e (2) avaliem a efetividade da Abd1 dentro de 
um contexto potencial de uso. 
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Abstract.  Cloud Computing is  very used nowadays for  the storage of high
volumes of data in several separate servers. NoSQL databases attends this
need, supporting the horizontal scalability and manage high volumes of data.
NoSQL databases  are  divided   in   four   types  of  data:  KeyValue,  Oriented
columns,  OrientedDocuments  and OrientedGraphs.  The project  of  a  BD,
influences directly their performance and consistency during use. The logic
modeling, one step of the project is reviewed systematically. It was concludes
an absence of a motion for modeling logic that can be used in any of the four
types of BDs NoSQL.

Resumo. Cloud Computing é muito utilizada atualmente, pelo armazenamento
de   grande   volume   de   dados   em   diversos   servidores   separados.   Essas
necessidades são supridas pelos Bancos de Dados NoSQL, que suportam a
escalabilidade   horizontal   e   gerenciam   grandes   volumes   de   dados.   BDs
NoSQL são divididos em quatro modelos de dados: ChaveValor, Orientado a
Colunas, Orientado a Documentos e Orientado a Grafos. O projeto de um BD
influencia diretamente no seu desempenho e na sua consistência durante a
utilização.  A modelagem lógica,  uma das etapas do projeto,  é  revisada de
maneira sistemática. Concluise a ausência de uma proposta de modelagem
lógica  que  possa   ser  utilizada  em  qualquer  um  dos  quatro   tipos  de  BDs
NoSQL.

1. Introdução

A quantidade de dados armazenados na web vem aumentando cada vez mais, fatores
como o Big Data e as redes sociais têm relação direta com esse aumento. Esses fatores
normalmente utilizam o conceito de Cloud Computing, que consiste no armazenamento
dos dados em diversos servidores separados. Esse tipo de armazenamento não oferece
grande   desempenho,   quando   é   utilizado   nos   tradicionais   Bancos   de   Dados(BD)
Relacionais, que armazenam os dados estruturados de maneira rígida em tabelas. Com
essa nova necessidade, surgiu o conceito NoSQL (Not only SQL) com uma estrutura de
simples   gerência   para   grandes   volumes   de   dados   e   principalmente,   apoiando
escalabilidade, que é uma das principais necessidades das aplicações atuais. ([Bugiotti
2014],[ Lima 2015])
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Os BDs NoSQL são classificados em quatro modelos: (i) ChaveValor: possui o
conceito de ser uma grande tabela hash, onde sua estrutura é baseada em um conjunto
de chaves, e cada chave referencia um valor; (ii) Orientado a Colunas: nesse modelo os
dados   são   identificados  por   colunas  e   também,  podem ser   agrupados  em dados  do
mesmo tipo, formando famílias de colunas; (iii) Orientado a Documentos: consiste em
um modelo  contendo  uma coleção  de  documentos,  onde cada documento  armazena
campos e valores; (iv) Orientado a Grafos: os dados são armazenados em nós de um
grafo e possui relacionamentos entre os nós quando existe um tipo de associação [Souza
2014].

O  projeto  de  um BD  é   necessário   para  alcançar   eficiência,   escalabilidade   e
outras características para obter o melhor desempenho na sua utilização. Esse projeto é
separado em três etapas; modelagem conceitual, onde os dados são relacionados de uma
forma   abstrata;   modelagem   lógica,   onde   os   dados   são   modelados   para   algo   mais
próximo  da  utilização;   e   por   fim,   a  modelagem   física,   que   é   o  BD   implementado
[Esmalri, 2011].

Segundo   Bugiotti   (2014),   não   existem   muitos   trabalhos   que   abordem   a
conversão   do   modelo   conceitual   para   o   modelo   lógico.   E   também,   não   existem
ferramentas que definam um projeto lógico para os principais modelos de BDs NoSQL.

Este artigo tem por objetivo realizar uma revisão sistemática das ferramentas, ou
metodologias,   para   modelagem   lógica   de   BDs   NoSQL.   A   seção   2   apresenta   a
metodologia   utilizada   para   a   revisão   sistemática,   a   seção   3   apresenta   os   trabalhos
encontrados sobre o tema, a seção 4 apresenta uma breve comparação entre os trabalhos
encontrados e a seção 5 apresenta as considerações finais.

2. Materiais e métodos

Este artigo é uma revisão sistemática baseada na proposta de Kitchenham et. al. (2009).
O objetivo desta revisão é encontrar contribuições para modelagem lógica, ou projeto,
de BDs NoSQL. Alguns trabalhos  que contribuem de forma indireta   também foram
considerados,  que não são propostas  para  modelagem lógica  NoSQL,  mas  abordam
conceitos relevantes a essa pesquisa.

As buscas foram realizadas nos engenhos de busca IEEE Xplorer, ACM Digital
Library  e  CiteSeerX,  no mês de Junho de 2016. A expressão utilizada na busca foi:
(("NoSQL")   AND   ("columnoriented"   OR   "keyvalue"   OR   "documentoriented"   OR
"graphoriented") AND ( "conceptual modeling" OR "guidelines" OR "best practices"
OR "database design" OR "data modeling" OR "logic modeling").

Nas   pesquisas   foram   encontrados   244   artigos.   Após   análise   do   resumo   e
conclusão de cada trabalho, foram selecionados 12 que contém alguma contribuição
para a modelagem lógica de BDs NoSQL. Os artigos que serão apresentados de maneira
sucinta na seção seguinte, e também apresentados na tabela 1 da seção 4.

3. Trabalhos encontrados

O artigo [ Banerjee 2015 ] apresenta um projeto de BD NoSQL para utilização em Big
Data,   o   projeto   consiste   em   utilizar   modelo   conceitual   que   é   proposto   no   artigo,
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chamado GOOSSDM (Graph Object Oriented SemiStructured Data Model). O modelo
lógico é representado através da utilização do JSON ( Java Script Object Notation) e a
implementação é feita em um BD NoSQL Orientado a Documento.

O trabalho [ Bansel 2016 ] propõe a migração entre modelos de BD NoSQL. As
migrações são: Orientado a Documentos para Orientado a Grafos; Orientado a Coluna
para  Orientado a  Grafos  e  Orientado a  Documento  para Orientado a Colunas.  Essa
última   migração   é   feita   utilizando   um   metamodelo,   como   um   intermediário   para
eliminar as diferenças entre os modelos.

O artigo [ Bermbach 2015 ] apresenta uma abordagem sistemática de um projeto
para BD NoSQL Orientado a Colunas. Utilizase a criação de um esquema de forma
automatizada  que  é   gerado  para   aplicação   específica,   através  de  uma  classificação.
Inicialmente  são  levantadas   todas  as opções  viáveis  para responder  um conjunto de
consultas. Em seguida, é realizada uma otimização, que consiste em remover ou realizar
fusão de   tabelas  excedentes.  Posteriormente,   realizase uma fase  de  classificação,  o
esquema é definido através de uma ordem de pontuação. 

O   trabalho   [   Bugiotti   2014   ]   apresenta   uma   proposta   para   projeto   de   BDs
NoSQL. É apresentado um modelo de dados abstrato, que é chamado de NoAM (Model
Abstract  NoSQL).  O NoAM fornece  uma   representação   intermediária  para  os  BDs
NoSQL, independente do sistema, através da utilização das semelhanças e abstração das
diferenças   em   cada   modelo   NoSQL.   O   artigo   baseiase   em   algumas   atividades:
modelagem   conceitual,   identificar   entidades   e   relacionamentos;   projeto   agregado,
agrupar   entidades   relacionadas   em   agregados;   particionamento   agregado,   dividir
agregados em elementos menores; projeto do BD NoSQL em alto nível, mapear uma
representação   intermediária   através   da   utilização   do   NoAM;   e   por   fim,   a
implementação,   mapeia   a   modelagem   intermediária   para   a   modelagem   do   sistema
específico.

O artigo [ Feng 2015 ] propõe a transformação de diagramas de classes UML em
um modelo de dados para BD NoSQL Orientado a Colunas. É utilizado um metamodelo
para   transformação   em   UML,   que   é   utilizado   para   fazer   uma   simplificação.   Um
metamodelo  também é  utilizado para a  conversão para  BD Orientado a Colunas.  O
trabalho utiliza um sistema para geração de anotações, que trazem informações extras
sobre o esquema gerado.

O   trabalho   [  Fioravanti   2016   ]   apresenta  uma  comparação  de   resultados  de
desempenhos obtidos entre um BD Relacional e alguns BDs NoSQL, que utilizaram
uma   combinação   lógica   de   domínio   baseada   em   padrões   com   uma   camada   de
persistência.   A   camada   de   persistência   baseada   em   um   BD   Relacional   +   Java
Persistence  API   (JPA)   é   convertida   em   novos   modelos:   NoSQL   Orientado   a
Documentos, que apresentou melhorias em desempenho, e NoSQL Orientado a Grafos,
que apresentou uma conversão e implementação simples.

O trabalho [ Karnitis 2015 ], apresenta uma migração de BD Relacional para um
BD   NoSQL   Orientado   a   Documentos.   O   processo   de   migração   utiliza   dois   níveis
lógicos para os dados. O primeiro nível é um modelo abrangente e o segundo nível é
mais refinado, pois é definido conforme o modelo de documento necessário.

34

Anais do WCF, Vol 3 (2016) , XII WCF  21-23 set 2016



O artigo [ Kaur 2013 ] apresenta um estudo de caso utilizando a modelagem de
dados e a sintaxe de consulta para BD relacionais e BD NoSQL Orientados a Grafos e
Orientados a Documentos. A modelagem é feita de maneira única para cada tipo de BD:
Modelo   ER   para   os   BDs   Relacionais,   o   diagrama   de   classe   é   utilizado   para   BD
Orientados a Documentos e uma ferramenta específica é utilizado para BD Orientado a
Grafos.

O trabalho [ Lima 2015] propõe um projeto lógico para BDs NoSQL Orientados
a Documentos. Na proposta, o modelo conceitual consiste em um esquema de Extended
EntityRelationship  (EER),   ou   EntidadeRelacionamento   Extendido,   que   possui
adaptações  que consideram a carga  de trabalho esperada na utilização da aplicação.
Também   é   proposto  um modelo   lógico  de  Documento  NoSQL,   a   sua  conversão  é
realizada   através   de   um   algoritmo   apresentado   no   trabalho.   Um   estudo   de   caso   é
apresentado avaliando duas situações; um teste utilizando projeto convencional e outro
teste, com o projeto otimizado, que considera a carga de trabalho no modelo conceitual.
No estudo de caso é  realizada a implementação em BD NoSQL de Documento, que
apresenta  melhor  desempenho  utilizando  o  projeto  otimizado,   avaliando  a   carga  de
trabalho no início, quando comparado a um projeto convencional.

O   artigo   [   Schram   2012   ]  apresenta   um   processo   de   migração   de   um   BD
Relacional  para  um BD NoSQL Orientado  a  Colunas.  No  artigo   são  mostrados  os
benefícios adquiridos nessa migração e a importância da modelagem.

O trabalho [ Schreiner 2015] propõe o SQLtoKeyNoSQL que consiste em uma
camada   relacional   sobre   BDs   NoSQL   para   realização   de   operações   SQL.   O
mapeamento do esquema relacional é feito para um modelo canônico e em seguida, é
mapeado para um modelo de dados NoSQL. As diferenças entre os modelos NoSQL
são abstraídas nesse modelo canônico. Assim é possível realizar operações SQL em BD
NoSQL Orientados a Documentos, Orientado a Colunas e Orientado a ChaveValor.

O  artigo   [  Sellami  2016   ]   propõe  um modelo  de  dados  unificador  de  BDs
Relacionais   e   NoSQL   (Orientado   a   Documentos   e   ChaveValor),   para   que
programadores possam escrever códigos de maneira independente do BD destino. Nessa
proposta,   as   operações   não   são   feitas   diretamente   no   BD   alvo,   e   sim   em   um
armazenamento virtual de dados. No trabalho ainda é proposto um esquema hierárquico
para representar a estrutura do armazenamento e também álgebra de consulta para apoio
nas operações.

4. Comparação

A Tabela  1 apresenta  algumas  características  dos artigos.  Na coluna “Conceitual”  é
descrito o esquema conceitual utilizado no artigo, a coluna “Lógico” descreve o modelo
lógico utilizado. A coluna “Físico” apresenta em quais BDs NoSQL são implementados,
e  para  otimização  do  espaço,   são  utilizadas  abreviações;  Orientado  a  ChaveValor;
ChaveValor, Orientado a Colunas, Colunas; Orientados a Documentos, Documentos e
Orientado a Grafos, Grafos.

A coluna “Categoria” define o(s) principal(is) objetivo(s) de cada artigo: 1 para
proposta de modelagem para BDs NoSQL; 2, para migração de BDs NoSQL e 3 para
uma proposta de camada. Em “Categoria”, é possível encontrar mais de uma categoria
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para um artigo, porém, a relevância deve ser considerada da esquerda para direita.

A figura 1, representa em forma de gráfico, o número de BDs NoSQL abordados
em cada artigo.  Na figura 2,  o gráfico apresenta a quantidade de cada tipo de BDs
NoSQL encontrados nos artigos. A figura 2 utiliza abreviações baseadas na tabela 1.

Tabela 1: Comparação entre as propostas
Conceitual Lógico Físico Categoria

[ Banerjee 2015] GOOSSDM JSON Documentos 1

[ Bansel 2016 ]  Metamodelo Colunas,
Documentos e

Grafos

2

[ Bermbach 2015] Colunas 1

[ Bugiotti 2014]  UML NoAM ChaveValor,
Colunas e

Documentos

1

[ Feng 2015] Colunas 1

[ Fioravanti 2016 ] UML Documentos e
Grafos

2, 1, 3

[ Karnitis 2015 ]  Documentos 2

[ Kaur 2013 ] Documentos e
Grafos

1

[ Lima 2015 ] EER Modelo lógico de Documento Documentos 1

 [ Schram 2012]  Colunas 2

[ Schreiner 2015] Canônico ChaveValor,
Colunas e

Documentos

3, 1

[ Sellami 2016] Modelo Unificador ChaveValor e
Documentos

3, 1

5. Considerações finais

As   aplicações   atuais   utilizam   cada   vez   mais   a  Cloud   Computing,   que   consiste   no
armazenamento de grandes volumes de dados em diversos servidores separados. Esse
tipo de armazenamento é compatível com os BDs NoSQL, que têm como características
principais a gerência de grandes volumes de dados e o apoio a escalabilidade horizontal.

Os   BDs   Tradicionais,   os   Relacionais,   são   estruturados   e   consistem   no
armazenamento de dados em tabelas e relacionamento entre elas. Já nos BDs NoSQL,
existem  quatro  modelos  de  dados:  ChaveValor,  Orientado   a  Colunas,  Orientado   a
Documentos e Orientado a Grafos. Cada um dos modelos,  possui uma característica
própria, tornandoos compatíveis com utilizações específicas.

A eficiência e a consistência de um BD tem grande influência do seu projeto,
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que   consistem  em   3   partes:   modelo   conceitual,  modelo   lógico   e  modelo   físico.   A
modelagem lógica é onde os dados estão mais próximos para utilização, não possui um
a   metodologia   padrão,   basicamente   é   feita   conforme   as   necessidades   do   usuário   e
utilizando “boas práticas”.

A   revisão   busca   artigos   que   contribuam   com   a   modelagem   lógica,   seja   de
maneira  direta  ou   indireta.  Pois  além dos  artigos  que são propostas  de  modelagem
lógica para BD NoSQL, outros artigos tratam da migração de BDs ou abordam a criação
de camadas entre BDs Relacionais e NoSQL, que também contribuem com a pesquisa.

Alguns trabalhos apresentam um modelo lógico que pode ser utilizado em um
tipo de BD NoSQL, e outros, para alguns dos tipos. O processo de conversão do modelo

Figura 1: Número de BDs NoSQL por artigo

Figura 2: Quantidade de cada tipo de BD NoSQL encontrados nos artigos
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conceitual  para o modelo lógico é  apresentada apenas  em alguns trabalhos.  Podese
concluir  que  não   foi   encontrado  um  trabalho  que  apresente  uma  conversão  de  um
modelo conceitual para um modelo lógico, que possa ser utilizado em qualquer um dos
quatro   tipos   de   BDs   NoSQL.   Sugerese   pesquisas   futuras   para   uma   proposta   de
modelagem lógica para BDs NoSQL, que aborde o processo de conversão do modelo
conceitual para o modelo lógico e também, que possua compatibilidade com os quatro
tipos de BDs NoSQL.
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Abstract. Gamification is a game based technique that uses game design 

elements in non-gaming contexts in order to engage and motivate. The study 

aimed to analyze the potential of gamification for learning and teaching 

computational thinking regarding the theme of the algorithms. For this 

purpose, they devised to 5 experiments, using low cost technologies. In this 

phase of the research we will discuss in depth, only one of the experiments. 

The aim of the research were students of the 1st year of high school of a public 

institution. The results suggest a positive correlation between the ability to 

learn through gamifying content and academic performance. 

Resumo. Gamificação é uma técnica baseada em jogo que usa elementos de 

game design em contextos não-jogos com o objetivo de envolver e motivar. A 

investigação buscou analisar o potencial da gamificação para o ensino 

aprendizagem do pensamento computacional no que tange a temática dos 

algoritmos. Para tal, elaboraram-se cinco experimentos, utilizando-se 

tecnologias de baixo custo. Nesta fase da pesquisa discutiremos com 

profundidade, apenas um dos experimentos. O alvo da pesquisa foram alunos 

do 1º ano do Ensino Médio de uma Instituição Pública. Os resultados obtidos 

sugerem uma correlação positiva entre a capacidade de aprender por meio de 

conteúdo gamificado e o desempenho acadêmico. 

1. Introdução 

Estudos brasileiros e internacionais apontam para a necessidade de se criar estratégias e 

programas para melhorar o ensino e incentivar à permanência dos alunos em disciplinas 

de Algoritmos e Programação logo no início do primeiro ano dos cursos de Computação 

(Giraffa e Mora, 2013). 

 Neste trabalho descreve-se uma experiência realizada com gamificação, que 

segundo Kapp (2012) é uma metodologia que faz uso da mecânica, estética e 

pensamentos dos games para envolver pessoas e motivá-las a executar determinadas 

ações, promover a aprendizagem e auxiliar na resolução de problemas. Portanto, a 

gamificação não implica em criar um jogo, mas sim em usar as mesmas estratégias, 

métodos ou pensamentos utilizados em jogos para resolver um problema ou alcançar um 

objetivo (KAPP, 2012). 
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 Nos últimos três anos foram desenvolvidos e aplicados conteúdos gamificados 

para alunos do ensino médio em uma Instituição Federal do Brasil.      Para desenvolver e 

aplicar esses conteúdos gamificados procurou-se embasamento teórico nas áreas de 

jogos e engenharia educacional. Isto é apresentado na Seção 2. Na Seção 3 são 

apresentadas as atividades gamificadas aplicadas e na Seção 4 os resultados obtidos. 

Finalmente na Seção 5 são feitas algumas considerações sobre a pesquisa realizada. 

2. Embasamento Teórico 

Visando estimular o interesse dos alunos nas atividades de aprendizagem, foram 

utilizados conceitos das áreas de game design e engenharia educacional para elaborar 

conteúdos e técnicas capazes de despertar o interesse de alunos. O desafio principal foi 

pensar como game designer na elaboração desses conteúdos e técnicas. 

  Vários autores têm pesquisado e discutido diferentes abordagens para tornar o 

processo educacional mais atraente para os alunos, ajudando-os assim a "Saber mais, 

aprender mais cedo e com mais facilidade, e [...] aprender com prazer e compromisso" 

(DiSessa, 2000). 

   Outra fonte de motivação para a pesquisa são os relatos da experiência do 

professor de design, Lee Sheldon (2012), a partir da análise do livro “The multiplayer 

classroom: designing coursework as a game”. Esse professor utilizou seu conhecimento 

da indústria de games onde havia trabalhado para ensinar a nível de graduação “Game 

Design”, disciplina que aborda o desenvolvimento de jogos, mas utilizando uma 

metodologia diferente da tradicional. Para tal, aplicou seus conhecimentos sobre jogos 

(pensamentos, mecânicas e estratégias) para modelar suas aulas e assim gamificar suas 

disciplinas.  

  O livro Computer Science Unplugged de Bell (2011), também serviu como 

inspiração à pesquisa. Tal metodologia, está sendo incorporada no currículo de muitas 

escolas em vários países, inclusive o Brasil. A obra contém uma série de atividades 

lúdicas com objetivo de auxiliar professores e alunos, respectivamente a ensinar e 

aprender os fundamentos de Ciência da Computação sem o uso de computador.  

  A pesquisa também se beneficiou do Design Motivacional de Keller (2006), o 

qual tem como objetivo tornar o aprendizado intrinsecamente interessante, buscando 

despertar no estudante o desejo de aprender.  

2.1. Perfis de Alunos (Jogadores) 

O professor enquanto game designer precisa entender e atender estudantes com 

diferentes níveis de habilidades e personalidades. Assim, neste trabalho compreende-se 

que a habilidade pode ser avaliada de forma dinâmica com testes e avaliações no 

decorrer das aulas, e que personalidade (ou motivação) pode ser entendidas no âmbito 

da taxonomia de Bartle (2003) que propõe uma classificação dos diferentes perfis de 

jogadores e suas motivações.  

 Nessa taxonomia, os jogadores foram divididos em quatro categorias: 

Exploradores, Socializadores, Emprendedores e Vencedores. Esta categoria pode ser 

aplicada no contexto educacional onde existem alunos curiosos com o desejo de 

compreender as atividades propostas, alunos interessados na interação social, alunos 
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ávidos por se destacar com seu desempenho e finalmente aqueles mais competitivos 

cujo objetivo é estar no topo. 

 Conforme Bartle, (2003) qualquer comunidade de jogo de longa duração precisa 

de todos os tipos personalidade. Portanto fica claro que o conhecimento do perfil dos 

jogadores (alunos) é de grande ajuda para os desenvolvedores de atividades 

gamificadas. 

2.2 Game Designer 

Pensar como game designer pode ser um recurso poderoso para abordar problemas e 

propor soluções. Segundo Werback e Hunter (2012) os jogadores tentam ganhar, 

enquanto os game designers tentam fazer com que os jogadores joguem. Nesse sentido, 

o professor busca elaborar ou utilizar os instrumentos, técnicas e metodologias mais 

eficazes no processo de ensino aprendizagem dos alunos. Neste quesito, conceitos que 

vem do Design Instrucional e Motivacional podem ser de utilidade.   

 De acordo com Filatro (2008), o design instrucional consiste na produção de 

materiais, eventos e produtos educacionais com resultados objetivos e sistemáticos, 

obtidos a partir das fases de planejamento, desenvolvimento e utilização de métodos e 

técnicas para serem aplicadas em situações didáticas especificas e cuja finalidade seria 

facilitar a aprendizagem a partir dos seus princípios e instruções. 

  Os princípios do Design Motivacional têm como objetivo tornar o aprendizado 

intrinsecamente interessante, buscando despertar no estudante o desejo de aprender. 

Estabelecer uma abordagem de Design Motivacional não é uma tarefa simples, devido 

principalmente a natureza instável da motivação e à diversidade de motivos e metas que 

cada pessoa possui.   

3. Atividades Gamificadas  

Nesta seção apresentamos parte das atividades realizadas ao longo de 3 anos de pesquisa 

de 2014 a 2016. No primeiro semestre de 2014 foi realizada uma atividade piloto com 

as turmas da graduação que serviu de base para elaboração das ideias inicias sobre 

gamificação. Essas se estenderam aos anos de 2015 e 2016. 

 As atividades executadas foram: aulas gamificadas; oficina de lógica; gincana 

com elementos de jogos, elaboração de material instrucional. Aplicar gamificação em 

novos contextos não é uma tarefa simples, no exemplo em questão as aulas tradicionais 

foram remodelas para acomodar uma oficina de lógica e a execução dos experimentos 

desenvolvidos.   O objetivo das atividades foi introduzir conceitos básicos de lógica, 

matemática e resolução de problemas, as atividades foram elaboradas com regras claras, 

narrativas, mecânicas, sistema de feedeback, controle de progresso e status.     

 Na Figura 1, ilustra-se quatro experimentos de lógica computacional e 

algoritmos. Nessa imagem o participante (a) percorre uma trilha de estruturas 

condicionais; no (b) aguardam instruções para resolver algoritmos; (c) monta um 

quebra-cabeça de portas lógicas, e (d) participam de uma competição de caça ao tesouro. 

 

42

Anais do WCF, Vol 3 (2016) , XII WCF  21-23 set 2016



                                                                 

 
Figura 1. Experimentos gamificados.  

3.1 Descrição do Experimento (A) 

No experimento (A), Figura 1, os participantes resolvem problemas de acordo com os 

níveis: fácil, médio, avançado. O propósito é encontrar a trilha correta, assim a equipe 

terá de guiar o estudante caracterizado de zumbi até a margarida (flor). No entanto, para 

completar o percurso as estruturas condicionais e de repetição deverão ser empregadas 

adequadamente (se, senão, enquanto). A equipe deve completar o circuito em 10 ou 15 

minutos. 

     Objetivo: a equipe terá que conduzir o personagem (Zumbi), aluno 

caracterizado, até a Margarida (flor no final do percurso), entretanto deve-se 

resolver problemas de lógica para encontrar a trilha correta. 

     Número de participantes: ao todo 3 pessoas por equipe, desse total, duas 

permanecem fora do tabuleiro para resolver um caderno de questões 

entregue pelo professor. Solucionando os problemas, o personagem zumbi 

tem como chegar corretamente ao final da trilha. Um membro da equipe fica 

fora da trilha resolvendo os problemas e passando instruções ao personagem 

zumbi. Ao final de cada saída da trilha terá uma margarida com uma 

mensagem “game over” ou “retorne ao início”. 

     Regras:  1 - a equipe, não pode pedir ajuda de outras pessoas; 2 – tem o 

tempo de 10 a 15 minutos para completar o percurso; 3 - a prova somente 

será classificada como finalizada se a equipe resolver corretamente as 

instruções contidas no envelope repassado. Ao final da trilha, o personagem 

encontrará a mensagem "Game Over" embaixo da flor; 4 - Caso a equipe 

não consiga solucionar os problemas poderá reiniciar as atividades ou seguir 

para outras tarefas, no entanto, a prova passa a valer metade dos pontos. 

3.2 Descrição do Experimento (D) 

Os participantes do experimento (D), Figura 1, integram-se a uma competição cujo 

objetivo é encontrar um tesouro escondido em algum lugar do ambiente escolar. Nesse 

experimento formaram-se 5 equipes, constituídas por 4 pessoas, cada qual recebia 

problemas em envelopes lacrados A cada prova os participantes ganhavam de bônus 

pistas para encontrar os problemas que estavam espalhados pelo ambiente de 

aprendizagem.  

 Uma vez decifrado o problema, descobriam-se as próximas fases da competição. As 

respostas levavam a outros envelopes contendo mais problemas, os quais foram 

espalhados em locais estratégicos, quando encontrados eram levados a sua respectiva 

mesa de resolução, onde a equipe trabalhava em busca das respostas que conduziam ao 

tesouro. O processo repetiu-se até uma das equipes solucionar todas as questões. Os 
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problemas foram classificados em fáceis e medianos, no entanto distribuídos em ordem 

aleatória de dificuldade... 

     Número de Participante: participaram da atividade 5 equipes, formadas por 4 

pessoas, cada equipe tinha sua mesa para trabalhar. 

     Objetivo: encontrar e solucionar a maior quantidade de problemas possíveis 

de lógica matemática e/ou computacional em menor tempo, conforme as 

regras estabelecidas, para então encontrar o tesouro perdido.  

     Regras: 1 – fixação de tempo limite para a resolução dos problemas, se a 

equipe não resolver o problema no tempo determinado, parte-se então para a 

realização da próxima prova; 2 - a equipe que pegar, trocar de lugar ou 

esconder a pista/problema de outra equipe será automaticamente 

desclassificada; 3 - os alunos que não são da equipe de resolução de 

problemas não podem auxiliar nem ajudar a seus pares; 4 - os alunos que 

irão resolver problemas não precisam participar das provas que exigem 

muito esforço físico, exceto quando a equipe for pequena; 5 - a equipe 

vencedora será a que resolver o maior número de problemas. 

3.3 Amostra de questões do pré-teste e pós-teste 

Pré e pós-teste foram usados para avaliar o conhecimento dos alunos na resolução de 

problemas. Para o pré-teste elaboraram-se as questões que analisam a capacidade de 

interpretação e resolução de questões de lógica matemática e algoritmo, a nível de 

ensino fundamental.  

a)     Resolução de questões de lógica e interpretação de problemas 

  (Pré-teste) Um pescador esta do lado de um rio, ele tem um barco e precisa levar 

um saco de milho, uma galinha e uma raposa para o outro lado. O barco só agüenta ele e 

mais alguma coisa ( milho ou a galinha ou a raposa ). Ele não pode deixar a galinha com 

o milho, porque a galinha comeria o milho, e nem pode deixar a galinha com a raposa, 

se não a raposa comeria a galinha... O que ele deve fazer? 

                                                                                                         Resposta 
Viagem Ida Volta  Viagem Ida Volta 

1    1 Pescador e Galina Pescador 

2    2 Pescador e Raposa Pescador e Galina 

3    3 Pescador e Milho Pescador 

4    4 Pescador e Galina  

                                                                  

b)     Uso adequado dos operadores aritméticos, lógicos e relacionais 

 (Pré-teste) Sabendo que A=3, B=7 e C=4, informe se as expressões abaixo são 

verdadeiras ou falsas.             
a)     (A+C) > B        (    )              b)     B >= (A + 2)    (    )                 c)    C = (B –A)       (    )           

d)    (B + A) <= C    (    )              e)    (C+A) > B         (    ) 

c)     Interpretação de problemas. 

 (Pré-teste) Um recipiente contém 123 bolas de cor verde e vermelha. 36 são 

verdes. Quantas bolas vermelhas há no recipiente? 
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  As questões do pós-teste foram semelhantes as aplicadas no pré-teste, com 

pequenas alterações na ordem das questões e no valor de uma ou outra variável. 

 

4. Impacto da Gamificação 

 

As informações apresentadas a seguir correspondem a dados de quatro turmas de 1º ano 

do ensino médio. Desse total, apenas a turma de 2013 fez uso exclusivo da metodologia 

de ensino tradicional, as demais participaram de aulas e/ou experimentos gamificados 

durante os anos de 2014 a 2016.  As informações discutidas nessa seção são relativas a 

avaliação de 160 alunos no pré-teste e 137 no pós-teste. 

 Como o pré e pós-teste identificou-se que os alunos apresentam diferentes níveis 

de conhecimento sobre o assunto avaliado.  A partir da análise e tabulação dos dados do 

pré e pós-teste buscou-se elaborar um planejamento direcionado aos conteúdos 

abordados para que os alunos iniciantes em lógica computacional e algoritmos tivessem 

no momento inicial da aprendizagem, uma experiência mais engajadora e diversificada. 

A Figura 2 mostra informações sobre o pré-teste e pós-teste, representados 

respectivamente pelas cores verde e branco. 

  

Turmas 
Total de 
Alunos 

Total de 
Questões 

Acertos - Cap. 
Compreensão 

Acertos - Cap. 
Explanação 

Erros - Cap. 
Compreensão 

Erros - Cap. 
Explanação 

2013 35 10 28% 21% 72% 79% 

2013 30 10 39% 26% 61% 74% 

2014 40 10 30% 20% 70% 80% 

2014 34 10 43% 30% 57% 70% 

2015 45 10 32% 20% 68% 80% 

2015 37 10 61% 48% 39% 52% 

2016 40 10 37% 22% 63% 78% 

2016 36 10 65% 50% 35% 50% 

Figura 2. Dados do Pré-teste Verde | Dados do Pós-teste Branco 

 Dados do primeiro ano de atividades gamificadas mostram que a turma de 2014, 

quando comparada com a turma de 2013 no pós-teste, apresenta taxa de rendimento na 

seguinte ordem: taxa de acertos no item capacidade de compreensão 13% versus 11%; 

taxa de acertos no item capacidade de explanação 10%, versus 5%; taxa de erros no item 

capacidade de compreensão 13% versus 11%; taxa de erro no item capacidade de 

explanação 10% versus 5%.  

 A comparação do rendimento da turma de 2014 versus a turma de 2013, mostra 

que no primeiro ano de atividade gamificada praticamente não houve mudanças 

significativas. Atribui-se esse fato a falta de experiência na elaboração e condução dos 

primeiros experimentos, até então não havia uma métrica a ser seguida. Já a análise dos 

anos 2015 e 2016 apontam taxas de rendimento bem melhores, uma das causas 

certamente foi a experiência acumulada de anos anteriores. 
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4.1 Análise das respostas dos alunos 

Os problemas do caderno de questões foram classificadas em uma escala que 

compreendia niveis de dificuldade, facil, medio e dificil. No pré-teste 43% dos alunos 

não resolveu as questões classificadas como facil, operações matemáticas com números 

inteiros, racionais e reais.  Já nas questões classificadas como médio, o percentual de 

erros foi de 72%. Para as classificadas como dificies o pre-teste, apresenta uma taxa de 

erros 90%. 

4.2 Grupo de controle e experimental 

No primeiro semestre de 2016 realizaram-se oficinas de lógica matemática e algoritmos 

com objetivo de avaliar as diferenças entre os métodos tradicionais de ensino versus a 

abordagem gamificada. O experimento tinha com público alvo alunos do primeiro ano 

do ensino médio. Da população pesquisada, 30 indivíduos pertenciam ao grupo de 

controle e 33 ao grupo experimental. 

 Comparou-se as notas dos alunos do grupo de controle, que não foram 

submetidos a atividades gamificadas, com as notas dos estudantes do grupo 

experimental. Os resultados sugerem uma melhoria estatística significativa no 

desempenho dos estudantes do grupo experimental. Na Figura 3, apresenta-se a média 

final de cada aluno participante dos experimentos. 

 
Grupo de Controle (A) Grupo Experimental (B) 

5       6       7       8       4       5       6       7 

5       6       7       7       7       7       8       5 

3       4       8       8       6       7       5       7 

7       7       7       7       7       9 

9       10      8       9       8       7       9       7 

5        6       10     7       9       8       7       8 

9        7       5       8       8       9       6       7 

5        7       9       8       8       8       8       8 

9 

Figura 3. Media final das notas dos alunos por grupo 

 Usando uma análise de teste-t, comparou-se o grupo de controle que representa a turma 

A com o grupo experimental que representa a turma de B.  Os cálculos estatísticos 

apontam uma média de 6.4 e um desvio padrão de 1.3796 para o grupo de controle e 

uma média de 7.7576 e um desvio padrão de 1.3236 para o grupo experimental.  Os 

grupos A e B são significativamente diferentes, sendo p < 0,05. Na Figura 4, apresenta-

se um resumo dos dados estatísticos. 

 
Estatística Grupo de Controle Grupo Experimental 

Média 6.4 7.7576 

Variação 1.9034 1.7519 

Desvio Padrão 1.3796 1.3236 

Numero de individuos (n) 30 33 

T de Student (t) -3.9765 

Graus de Liberdade 60 

Valor Critico 2 

   Figura 4. Resumo dos dados estatísticos obtidos 

                 Definiu-se um nível de significância de 5%, e o teste t p-valor de 0.0002, o que 

permite excluir a hipótese nula, que afirma que a gamificação não é eficaz para ensino e 
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aprendizagem do pensamento computacional e/ou algoritmos, e afirmar que a 

gamificação teve um impacto de moderado a significativo sobre as notas dos alunos.  

  

Nos anos de 2014 e 2015 não se trabalhou com grupos de controle e 

experimental. Foram utilizadas outras ferramentas, e/ou técnicas para avaliar 

intervenções realizadas no ambiente de aprendizagem. 

5. Considerações Finais  

Com a gamificação, conseguiu-se atingir várias metas e objetivos , como por exemplo: a 

elaboração de materiais instrucionais; o desenvolvimento das regras e layout aplicados 

nas atividades;  de 2014 a 2016 ministrou-se aulas gamificadas de algoritmos a um 

número razoável de alunos que conseguiram resultados melhores do que o habitual; 

desenvolvimento de um modelo para gamificação de conteúdos escolares com foco em 

pensamento computacional. O objetivo principal foi alcançado com o desenvolvimento 

e aplicação dos elementos curriculares com foco no ensino dos conceitos de lógica e 

algoritmos.  A gamificação não pode resolver todos os problemas intrínsecos das 

unidades de ensino, como competências pedagógicas inadequadas e má conteúdo do 

curso, nem problemas relacionados com o conhecimento prévio do aluno ou sua 

capacidade de resolução de problemas e de abstração. No entanto, a partir desse 

experimento acredita-se que ele possa conduzir a uma melhor experiência para os alunos 

e ser eficaz no ensino-aprendizagem do pensamento computacional ou algorítmico. 
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Abstract. The study of mobile learning has been growing very quickly and 

developers of learning objects need to adapt to this new reality. One of the key 

differentiators of this new reality is that the decision of when to use the LOM 

(Learning Object Mobile) belongs to the student and no longer to the 

educational institution. This article reports a study with 147 students and 

teachers about your preferences in relation to some of the functional 

requirements of educational software and its applications to the development 

of LOMs. 

Resumo. O estudo sobre mobile learning vem crescendo muito rapidamente e 

os desenvolvedores de objetos de aprendizagem precisam se adaptar a essa 

nova realidade. Um dos principais diferenciais dessa nova realidade é que a 

decisão de quando usar o OAM (Objeto de Aprendizagem Móvel) passa a ser 

do aluno, e não mais da instituição de ensino. Este artigo relata um estudo 

realizado com 147 professores e alunos sobre suas preferências em relação a 

alguns dos requisitos funcionais de softwares educacionais e suas aplicações 

para o desenvolvimento de OAMs.  

1 Introdução 

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada pelo IBGE 

(PNAD), no ano de 2014, 93,4% dos estudantes da rede privada de ensino e 68% dos 

estudantes da rede pública possuem pelo menos um dispositivo móvel. Estas 

porcentagens evidenciam um grande potencial para o aprendizado através de Objetos de 

Aprendizagem Móveis (OAM). Um número tão grande de dispositivos móveis presentes 

dentro das escolas, faculdades e centros formadores, fez crescer ainda mais os estudos 

sobre o mobile learning e OAMs, o que aproximou professores, desenvolvedores e 

pesquisadores no esforço para a criação de OAMs mais atrativos para os alunos. 

O valor do mobile learning e dos OAMs para a formação do ser humano se 

torna tão importante que West e Vosloo (2012) afirmam que “Como as tecnologias 

móveis continuam a crescer em poder e funcionalidade, sua utilidade como ferramentas 

educacionais deverá expandir muito e, com isso, sua centralidade na educação formal, 

bem como informal. Por estas razões, a UNESCO1 acredita que a aprendizagem móvel 

merece o cuidado”.  

Este artigo relata um estudo realizado com professores e alunos dos diversos 

                                                 
1 UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
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níveis educacionais (do Ensino Fundamental ao Doutorado) visando conhecer melhor 

suas realidades e opiniões sobre os requisitos necessários para o desenvolvimento de 

Softwares educacionais para dispositivos móveis (SEDM) a fim de propormos uma 

melhoria no processo de desenvolvimento de OAMs. 

Na Seção 2 são apresentados os objetivos deste estudo, suas fundamentações, o 

protocolo e a execução da pesquisa. Na Seção 3 são apresentados os resultados obtidos, 

e finalmente na Seção 4 são feitas algumas considerações sobre esses resultados.   

2 Objetivos e fundamentação para a definição de requisitos de Softwares 

Educacionais para Dispositivos Móveis 

Muitos dos requisitos necessários para o desenvolvimento de um OAM são herdados 

dos demais Objetos de Aprendizado Computacionais, mas conforme é possível ler em 

Cruz, Ramos e Rodrigues (2015) “os profissionais da educação devem buscar novas 

formas de atrair a atenção e interesse dos alunos visando uma melhor prática de ensino 

(..)”, ou seja, um OAM deve atrair o aluno, pois seu uso deverá acontecer não apenas na 

sala de aula, mas nos demais lugares de convívio dos alunos. 

Moreira e Conforto (2011) dividem as funcionalidades de um OA em dois 

tipos: as funcionalidades do sistema, que atendem a plataforma e o ambiente, e as 

funcionalidades didáticas, que atendem a finalidade do ensino pelo uso do OA. Ainda, 

segundo Yen e Lee (2011) sempre que possível deverão ser desenvolvidos 

funcionalidades que promovam a interatividade entre o aluno, o ambiente e o professor.  

Sharp et al. (2003) também ressaltam que o desenvolvedor de um OAM deve 

possuir um plano para readequação dos conteúdos originalmente projetados para serem 

usados em outras plataformas, pois é esperado que essa aplicação não apenas apresente 

os conteúdos a serem estudados, mas use os demais recursos da plataforma para 

estimular o aluno a buscar um maior conhecimento fazendo com que o aplicativo e 

esses recursos interajam em uma linguagem dinâmica. 

Moreira e Conforto (2011) também enfatizam que os OAs devem possuir 

ferramentas de acessibilidade em conformidade com a Política Nacional de Educação 

Especial (MEC/SEESP 2007). 

A partir das afirmações desses autores se optou por realizar uma pesquisa com 

professores e alunos buscando definir quais são suas opiniões sobre os requisitos 

funcionais de um SEDM ideal e analisarmos como esses requisitos podem ser usados 

em um OAM.  

2.1  Protocolo 

Para realização da pesquisa foram definidos os grupos de voluntários. O primeiro grupo 

composto por professores, independentemente do nível de ensino ou instituições no 

qual atuam, ou atuaram, e o segundo composto por alunos matriculados em instituições 

de ensino independentemente do nível de ensino.  

Foram elaborados dois modelos de questionários, um para cada grupo, ambos 

possuíam 4 seções visando identificar o perfil dos entrevistados, suas habilidades e 

conhecimento no uso de dispositivos móveis, suas opiniões sobre algumas 

funcionalidades oferecidas nos SEDM, e a opinião dos mesmos sobre o uso de 
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dispositivos móveis em ambientes de ensino. As contribuições deveriam ser 

espontâneas e antes de responder ao questionário os voluntários deveriam ler um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que esclarecia quais as finalidades da 

pesquisa e concordar com a mesma. Foram excluídos da pesquisa qualquer voluntário 

que não se enquadrasse no perfil estabelecido, ou não concordasse com o TCLE. 

2.3 Execução 

Foram construídos dois questionários para serem aplicados para professores e alunos, 

cada um com 04 seções (Perfil do usuário, Uso de tecnologias no ambiente de 

aprendizado, Avaliações de tecnologias mobiles e Opiniões sobre uso de dispositivos 

móveis no ambiente de aprendizagem) sendo que o questionário dos professores possuía 

17 perguntas e dos alunos possuía 15 perguntas. Os questionários foram construídos 

usando a ferramenta Google Forms e disponibilizados pelo período de 60 dias entre os 

meses de fevereiro e março de 2016, e os voluntários convidados recebiam uma 

comunicação eletrônica com um hiperlink para acesso ao questionário especifico de seu 

perfil. 

O número total de voluntários que contribuíram com a pesquisa foi de 147, 

sendo 60 professores e 87 alunos, sendo que desses 16 responderam aos dois 

questionários por serem professores e também estarem matriculados em algum curso de 

formação. Os voluntários foram selecionados em redes sociais, e se declararam 

professores, ou alunos antes de receber o formulário correspondente. Entre os 

professores selecionados para a pesquisa 19 lecionam exclusivamente em instituições 

de ensino público, 9 possuem vínculos em duas instituições categoria de ensino 

diferentes (público e privado) e 32 lecionam em instituições privadas. Já entre os alunos 

27 estudam em instituições públicas e 40 em instituições privadas. Uma distribuição 

detalhada por nível de ensino e nível escolar é apresentada na Figura 1. 

 

Figura 1 – Distribuição de docentes e discentes por nível de escolaridade 

Após o período estabelecido, foram gerados relatórios quantitativos para 

analisar as perguntas com respostas fechadas e planilhas de dados com as questões 

abertas para que as mesmas fossem agrupadas, classificadas e analisadas. 

2.3 Análise dos Resultados 

Com relação ao perfil dos docentes entrevistados, foi observado que mesmo atuando em 

diversos níveis educacionais, a totalidade deles possuía pelo menos um dispositivo 

móvel e também possuía alguma experiência com aplicações moveis. Os alunos 

também declaram em sua totalidade possuir pelo menos um dispositivo móvel, e 

demostraram já possuir conhecimentos sobre o uso de aplicativos móveis 
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Em relação ao estilo de linguagem a ser adotada nas interfaces de um SEDM, 

existe uma divergência entre professores e alunos, enquanto parte dos professores 

entrevistados (31 professores) preferem a adoção de uma linguagem mais formal, a 

maioria dos alunos se sente mais estimulados a utilizar softwares com interfaces que 

utilizem uma linguagem mais coloquial (49 alunos). 

Nos casos em que o SEDM possua níveis de serviço diferenciados para 

professores e alunos, ou interfaces que serão acessadas somente por um dos dois, o 

desenvolvedor deverá atentar-se em usar uma linguagem mais coloquial para alunos, e 

mais formal para professores, sempre se atentando ao fato de que por ser um software 

educacional mesmo interfaces que não exibam os conteúdos didáticos devem possuir 

uma grafia correta. 

O desenvolvimento de um SEDM deve, segundo 100% dos professores 

entrevistados, possuir ferramentas de feedback. Esta também é a opinião de 86% 

alunos. O ponto divergente é que para os alunos esse feedback deve ser síncrono 

enquanto para os professores deve ser assíncronas e possuir ferramentas como FAQs e 

mensagens enviadas por e-mail ou SMS. 

Os desenvolvedores devem, sempre que possível, procurar desenvolver 

ferramentas que possibilitem a adequação ao trinômio de interatividade entre os 

Tutores, os Discentes e o próprio Ambiente mobile conforme ilustrado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Gráfico do trinômio de interatividade em OAM 

Em relação a recursos multimídia, o desenvolvedor deverá, sempre que 

possível, utilizar os diferentes recursos disponíveis nos dispositivos móveis para 

auxiliar os professores a transmitir os conteúdos didáticos. Os SEDMs devem permitir 

que os professores possam disponibilizar recursos multimídia de forma simples, e 

sempre que possível auxiliados com tutoriais, conforme indicado por 75% dos 

professores entrevistados. 

Tabela 1 - Recursos multimídias que os discentes gostam de usar em SEDM 

Tipo de recurso Gostam de usar Recurso Gostam de usar 

Textos objetivos  44 Imagens sequenciais  25 

Vídeos 44 Hipertextos  20 

Áudios 28 Imagens estáticas 17 

Fazendo uma avaliação dos sistemas operacionais para dispositivos móveis é 

possível encontrar diversas ferramentas nativas que podem auxiliar as pessoas com 

necessidades especiais, mas que infelizmente nem sempre são utilizadas pelos 

desenvolvedores. Ao avaliarmos a importância das ferramentas de acessibilidade 98% 

dos entrevistados indicaram que esse tipo de ferramentas deve estar presente nos 
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SEDM. 

A partir dessa constatação os desenvolvedores deverão, sempre que possível, 

buscar facilitadores para o uso de ferramentas de acessibilidade. Aplicações 

responsivas, opções para facilitação de leitores de texto e vídeo descrição, interfaces 

com opção de configuração de cores, e outros recursos devem sempre estar disponível 

para professores e alunos. 

3 Considerações finais 

Neste artigo foi realizado um estudo sobre a opinião de professores e alunos sobre os 

requisitos funcionais e didáticos, e sobre tópicos como linguagem, interatividade, 

recursos multimídias e acessibilidade em relação ao desenvolvimento de SEDM, 

visando auxiliar pesquisadores e desenvolvedores quanto aos requisitos para o 

desenvolvimento de OAMs. 

Observou-se que professores e alunos concordam em pontos importantes como 

a presença de opções de configurações para pessoas com necessidades especiais, e a 

necessidade dos SEDMs promoverem uma maior interatividade entre professores e 

alunos. Também se observaram pontos de discordância entre os grupos entrevistados 

tais como a melhor linguagem a ser usada nas interfaces dos SEDMs, e no uso de 

ferramentas de interatividade síncronas ou assíncronas para feedbacks. Tais opiniões 

devem ser usadas como uma orientação para desenvolvedores e pesquisadores na 

criação de novos OAMs. 

Como contribuições futuras, será desenvolvido, a partir das definições de 

requisitos dessa pesquisa, um protótipo de um OAM e submeteremos novamente à 

avaliação de professores e alunos. 
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Abstract. Clustering can be stated in a simplistic way as: given a set of pat-

terns X, find the best way to divide them into disjoint groups of patterns, so 

that their union restores X. The simplest category of clustering algorithms is 

the partitional. Partitional algorithms organize the data patterns in a cluster-

ing of disjoint clusters. The k-Means algorithm is one of the most popular and 

well-known partitional algorithm. However, its initialization step can have a 

negative impact on the produced clustering. This project investigates a few 

initialization methods proposed in the literature, aiming at improving the per-

formance of k-Means algorithm by using a more efficient initialization. Also, 

as another goal, the convergence speed of the k-Means, when using each of 

the initialization methods considered, will be investigated. 

Resumo. Agrupamento pode ser estabelecido de uma maneira simplista como: 

dado um conjunto de padrões X, encontrar a melhor forma de dividi-los em 

grupos disjuntos de padrões, de maneira que a união de tais grupos recompo-

nha X. A categoria mais simples de algoritmos de agrupamento é a particio-

nal. Algoritmos particionais organizam os padrões de dados de um conjunto 

em vários grupos disjuntos. O algoritmo k-Means é um dos mais conhecidos 

dentre os métodos particionais. No entanto, a sua inicialização pode impactar 

negativamente o agrupamento que produz. Este projeto investiga alguns mé-

todos de inicialização propostos na literatura, com o objetivo de melhorar o 

desempenho do algoritmo k-Means, por meio do uso de uma inicialização 

mais eficiente. Também será investigada a velocidade de convergência do k-

Means, quando do uso de cada um dos métodos de inicialização investigados. 

1. Introdução e Contextualização  

A área de Aprendizado de Máquina (AM) investe, entre outros, no estudo e pesquisa de 

estratégias, métodos e algoritmos que permitem que computadores possam aprender. Os 

muitos algoritmos já propostos e utilizados em AM se dividem, a grosso modo, em dois 

grandes grupos: os de aprendizado supervisionado e os de aprendizado não-

supervisionado. As referências [Jain & Dubes 1988] [Mitchell 1997] [Duda et al. 2001] 

[Theodoridis & Koutroumbas 1999] [Jain 2010] [Witten et al. 2011] apresentam revi-

sões  de muitos desses algoritmos. Para que o aprendizado automático seja viável, seja 

ele supervisionado ou não supervisionado, é mandatório a existência de um conjunto de 

dados, a partir do qual o aprendizado acontece (geralmente como um processo de gene-

ralização de tal conjunto). 

Via de regra os dados são um conjunto de padrões, cada uma deles descrito como 

um vetor de valores de atributo e, eventualmente, uma classe associada. A classe identi-
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fica o conceito (ou categoria) à qual cada padrão, descrito por determinados valores de 

atributo, pertence. Os chamados algoritmos supervisionados fazem uso da informação 

da classe do padrão, para aprender. Nem sempre, entretanto, padrões de conjuntos de 

dados disponibilizados têm uma classe associada. Para o aprendizado automático basea-

do em padrões não têm uma classe associada, são usados algoritmos que podem ser ca-

racterizados como “agrupadores de dados”, uma vez que buscam organizar os dados em 

um conjunto de grupos, de acordo com critérios variados. Tais algoritmos são identifi-

cados pelo nome geral de algoritmos de agrupamento e são os representantes mais usa-

dos dos chamados algoritmos não supervisionados.  Na literatura pode ser encontrado 

um número substancial de diferentes algoritmos de agrupamento, bem como um número 

razoável de taxonomias que tentam organizar tais algoritmos, de acordo com algumas 

de suas características básicas (ver, por exemplo [Theodoridis & Koutrumbas 1991]). 

De interesse neste trabalho de pesquisa é um dos mais conhecidos algoritmos de 

agrupamento chamado k-Means [MacQueen 1967] que, desde a sua proposta em 1967, 

continua sendo usado em uma grande diversidade de domínios de dados, devido à sua 

simplicidade, fácil implementação e rapidez em execução. O k-Means é caracterizado 

como um algoritmo particional que, dado um conjunto de padrões como entrada, tem 

por objetivo encontrar uma partição do conjunto em k grupos disjuntos. Como já especi-

ficado no próprio nome do algoritmo, o k é também um parâmetro de entrada para o 

algoritmo, fornecido pelo usuário, e que representa o número de grupos que o agrupa-

mento, a ser induzido pelo algoritmo, deve ter. O k-Means inicia a construção do agru-

pamento por meio da escolha randômica dos centroides dos k grupos (de padrões) a 

serem construídos.  

Para um dado conjunto de padrões e, devido ao fato da escolha inicial dos k cen-

troides de grupos ser randômica, o k-Means nem sempre induz o mesmo agrupamento, 

em duas execuções distintas do mesmo algoritmo, com o mesmo conjunto de dados e o 

mesmo valor para o parâmetro k; esse fato pode ser um problema em certos domínios de 

dados. Na literatura podem ser encontrados vários métodos que buscam resolver o pro-

blema da inicialização dos centroides de grupos, bem como alguns trabalhos que fazem 

revisões de alguns desses métodos, tais como aquelas apresentadas em [Peña et al. 

1999] [Khan & Ahmad 2004] [Celebi et al. 2013]. Este projeto de pesquisa está voltado 

à investigação de alguns desses métodos, com o objetivo de identificar reais contribui-

ções ao problema e avaliar quão factíveis e representativos efetivamente são. O projeto 

contempla a investigação da velocidade de convergência do k-Means, quando do uso de 

cada um dos métodos de inicialização a serem investigados.  O projeto prevê, quando de 

sua finalização, disponibilizar um sistema computacional com as implementações do k-

Means e dos vários métodos de inicialização de centroides de grupos que serão investi-

gados, com vistas à experimentação, aprendizado e ensino. 

2. O Algoritmo k-Means  

Como resumidamente apresentado em [Witten et al. 2011], tendo como entrada um con-

junto de N padrões (ou pontos) CP = {p1, p2, ..., pN} e um valor (inteiro) atribuído ao 

parâmetro k, o algoritmo k-Means inicia escolhendo, randomicamente, k padrões, que 

representam k centroides de grupos (centroide é caracterizado como a média dos pa-

drões associados a um grupo). Cada padrão de CP, então, é atribuído ao grupo cujo cen-

troide lhe seja mais próximo, por meio do cálculo da distância (euclidiana, geralmente) 

de cada padrão, a cada um dos k centroides de grupos considerados. A seguir, a média 
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dos padrões atribuídos a cada grupo (isto é, os respectivos centroides de grupos) é cal-

culada. Esses centroides passam, então, a ser os novos centroides de grupos e todo o 

processo é repetido, com os novos centroides de grupos. O processo iterativo continua 

até que os mesmos padrões sejam atribuídos aos mesmos grupos, em iterações consecu-

tivas, um indicativo que os centroides de grupos atingiram estabilidade e assim perma-

necerão. Uma vez que o processo iterativo tenha se estabilizado, cada padrão é atribuído 

ao grupo associado ao seu centroide de grupo mais próximo, processo que pode ser ma-

tematicamente parafraseado como tendo efeito de minimizar o total dos quadrados das 

distâncias de todos os padrões aos seus respectivos centroides de grupos. Esse mínimo, 

entretanto, é local e não existe garantia que seja um mínimo global. Os grupos resultan-

tes de um agrupamento induzido pelo k-Means são tão sensíveis à escolha inicial dos 

centroides de grupos que uma pequena mudança no conjunto dos centroides de grupos 

escolhidos inicialmente, pode implicar a criação de um agrupamento completamente 

diferente. Para a obtenção de bons resultados com o k-Means, usualmente o que se faz 

na prática é executá-lo um determinado número de vezes e, a cada vez, com um conjun-

to diferente de centroides de grupos. 

Como apontado em [Han et al. 2012], a complexidade em tempo do k-Means é 

dada por (Nkt), em que N é o número total de padrões, k é o número de grupos e t é o 

número de iterações. Normalmente k  N e t  N, o que torna o algoritmo relativa-

mente escalável e eficiente, quando do processamento de um grande volume de dados. 

Na literatura podem ser encontradas várias variações do k-Means original e, geralmente, 

tais variações diferem com relação à seleção inicial dos centroides de grupos, cálculo da 

dissimilaridade (distância) e estratégias para o cálculo dos centroides. A Figura 1 apre-

senta um pseudocódigo simplificado do algoritmo k-Means, inspirado naquele encon-

trado em [Han et al. 2012]. 

 

Figura 1. Pseudocódigo simplificado do k-Means. 

3. Métodos de Inicialização Considerados 

 Como comentado anteriormente, na literatura podem ser encontrados inúmeros méto-

dos que se propõem a sanar a deficiência do k-Means, com relação à sua proposta origi-

nal de, no seu primeiro passo, selecionar randomicamente k padrões do conjunto de 

procedure k-Means(CP,k,AG) 

Input: CP = {p1, p2, ..., pN}    %conjunto de padrões de dados a ser agrupado 

                 k                             % número de grupos a ser criado 

Output: {G1,G2,...Gk}            %agrupamento formado por k grupos de padrões de dados 

begin 

  (1) escolher arbitrariamente k padrões  CP, como centroides  dos grupos G1,G2,...Gk  

        respectivamente            % nesse passo cada grupo é definido apenas pelo centroide 

  (2) repeat 

  (3)     (re)atribuir cada padrão pi  CP  ao grupo associado ao centroide que lhe seja  

            mais próximo; 

  (4)     atualizar os centroides de cada um dos k grupos, como a média dos padrões a  

           ele associados; 

  (5) until nenhuma alteração aconteça. 

end. 

return AG = {G1,G2,...Gk} 

end_procedure 
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dados e promove-los a centroides de grupos. Dentre os até agora pesquisados, os esco-

lhidos para a continuação do trabalho e aprofundamento em seus detalhes técnicos são: 

 

(1) Em [Duda et al. 2001] é proposto um método recursivo para a inicialização dos cen-

tros de grupos, por meio da execução de k problemas de agrupamento. Uma variação 

deste método consiste em considerar todo o conjunto inicial de padrões e perturbá-lo 

randomicamente k vezes. 

 

(2) Os autores em [Jain & Dubes 1988] usaram o k-Means um grande número de vezes, 

com seleção randômica dos centros de grupos e, então, selecionaram a média dos cen-

tros de grupos obtidos como o conjunto inicial de centros de grupos. 

 

(3) Em [Bradley & Fayyad 1998] é proposto um algoritmo de refinamento que constrói 

um conjunto de pequenas sub-amostras do conjunto original de padrões e, então, realiza 

um processo de agrupamento, usando o k-Means, em cada uma delas. Todos os centroi-

des de todas as sub-amostras são, então, agrupados, pelo k-Means, usando os k centroi-

des de cada sub-amostra como os centroides iniciais.  Os centroides do agrupamento 

final que produzir o menor erro de agrupamento são, então, usados como centroides 

iniciais, para o agrupamento do conjunto original de padrões, usando o k-Means. 

 

(4) O algoritmo CCIA (Cluster Center Initialization Algorithm) [Khan & Ahmad 2004] 

foi baseado em duas observações associadas a processos de agrupamento: (1) alguns 

padrões são muito semelhantes entre si e, devido a isso, eles pertencem ao mesmo gru-

po, independentemente da escolha inicial dos centros de grupos; (2) um atributo (dentre 

os que descrevem os padrões) pode fornecer informação a respeito dos centros iniciais 

de grupos. O algoritmo é voltado para dados descritos por atributos contínuos. 

 

(5) A proposta restrita a agrupamentos com dois grupos, descrita em [Li 2011], é basea-

da no algoritmo NN [Cover & Hart 1967]. Esta abordagem implementa o algoritmo CIT 

que usa os conceitos de vizinho mais próximo entre dois padrões, vizinhos mais próxi-

mos entre dois pares de padrões e dissimilaridade em pares de vizinhos mais próximos e 

assume como válidas quatro suposições teóricas. 

 

(6) O algoritmo descrito em [Erisoglu et al. 2011] é baseado na seleção dos dois princi-

pais atributos que descrevem os padrões de dados.  Os atributos são selecionados de 

acordo com o coeficiente máximo de variação e o valor mínimo absoluto e correlação e 

o algoritmo continua, abordando o conjunto original descrito apenas pelos dois atributos 

selecionados. 

 

A metodologia para o desenvolvimento do projeto prevê: (1) estudo e entendi-

mento em detalhes, de cada algoritmo; (2) implementação dos algoritmos; (3) escolha e 

criação de conjuntos de dados que reflitam situações corriqueiras bem como situações 

limites (particularmente, o projeto contempla o uso de conjuntos de dados que já te-

nham sido utilizados para evidenciar o potencial de alguns dos algoritmos escolhidos, 

cujos resultados tenham sido publicados); (4) seleção de índices de validação, também a 

serem implementados; (5) parte experimental, consistindo no uso de cada um dos algo-

ritmos de inicialização acoplado ao k-Means (destituído de sua inicialização randômi-

ca), para a avaliação dos agrupamentos induzidos. 
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Abstract. This article consists of the development of trials concerning to 
computational processing of an assistance system for people with hearing 
disabilities (ASPHD) based on a Coktail Party of problem scenario, the blind 
separation method of sources through independent component analysis and 
automatic speech recognition. Two experiments were carried consisting in 
testing the efficacy of FastICA algorithm based on the system performance in 
terms of the amount of separation and recognition errors, after mixing of the 
signals. 

Resumo. Este artigo consiste no desenvolvimento de ensaios relativos a 
processamentos computacionais de um sistema de assistência às pessoas com 
deficiência auditiva (SAPDA) baseado em um cenário do problema de Coktail 
Party, pelo método de separação cega das fontes por meio da análise de 
componentes independentes e o reconhecimento automático de fala. Foram 
desenvolvidos dois experimentos que consistem em testar a eficácia do 
algoritmo FastICA com base no desempenho do sistema em termos de 
quantidade de erros de separação e reconhecimento, após a mistura dos 
sinais. 

1. Introdução 

O número de pesquisas e projetos na área de tecnologia assistiva vem se tornando cada 
vez maior, buscando desenvolver sistemas que promovam melhorias na qualidade de 
vida, possibilitando independência e inclusão social para pessoas portadoras de 
deficiência (Danesi, 2007). Com o avanço da tecnologia outros campos de pesquisa 
tiveram avanços significativos até o presente, como em processamento de sinais, onde 
os sinais elétricos resultantes de falas podem ser processados com diversas finalidades, 
dentre as quais, a filtragem de fala de um indivíduo e separação de falas individuais, 
numa mistura de sinais, conhecido como Separação Cega de Fontes (em inglês, Blind 
Source Separation-BSS) (Comon e Jutten, 2010). Outro campo de pesquisa com avanço 
significativo é o de Reconhecimento Automático de Fala (em inglês, Automatic Speech 
Recognition-ASR) (Benesty, Sondhi e Huang, 2008). 

O objetivo deste trabalho é contribuir para o desenvolvimento futuro de um sistema para 
assistência às pessoas com deficiência auditiva (SAPDA), com base nas conclusões dos 
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experimentos realizados em simulações computacionais. Os sistemas SAPDA 
compõem-se de sensores atuadores para a captação de sinais; sistemas computacionais 
localizados, ou remotos, como em computação em nuvem (Vecchiola, Pandey e Buyya,  
2009), para o processamento de sinais captados pelos sensores; e dispositivos atuadores 
que sinalizam as pessoas, com o resultado do processamento de sinais. 

Foram realizados testes preliminares com algoritmos de separação cega das fontes, 
usando a técnica de Análise de Componentes Independentes (em inglês, Independent 
Component Analysis-ICA) (Stone, 2004), de pequenas frases e os sinais de áudio 
extraídos das misturas de falas, imitando os sinais captados pelos sensores de um 
sistema SAPDA. Após a separação de fontes, os sinais extraídos foram submetidos ao 
reconhecimento de voz, usando uma técnica de ASR. A intenção desta pesquisa é obter 
o embasamento teórico sobre o processamento de sinais, considerando um cenário de 
aplicação de um sistema SAPDA.   

O trabalho é constituído das seguintes seções. Na Seção 2 são apresentados os 
fundamentos e metodologia. Na Seção 3 são descritos os experimentos realizados e os 
resultados obtidos. Finalmente, na Seção 4 são apresentadas as conclusões e os 
trabalhos futuros. 

2. Referencial Teórico e Metodológico 

O termo Separação Cega das Fontes se deve ao desconhecimento das fontes dos sinais, 
tendo como objetivo estimar os sinais de origem a partir das misturas captadas pelos 
sensores. Um dos métodos mais difundidos para BSS é o uso do ICA. Com esse método 
se extraem os componentes estatisticamente independentes com distribuições não 
gaussianas das misturas observadas.  

Considerando o cenário com uma pessoa surda distraída, tendo no ambiente um 
aparelho de rádio ligado numa estação com um locutor apresentando um programa 
qualquer. Nesse momento ocorre algum problema com uma outra pessoa presente neste 
ambiente e o mesmo grite chamando o deficiente em um pedido de socorro. 
Considerando que não há nenhuma outra pessoa na casa, como o deficiente será avisado 
para realizar o socorro? Nessa casa estão instalados  dois microfones, em locais 
distintos, que fornecem dois sinais para gravação,  1Progag mPro. Cada um desses sinais 
corresponde à mistura entre os dois sinais de voz captados no tempo t, um do locutor de 
rádio, e o outro, da pessoa pedindo socorro.  As vozes serão denominadas por 
d1ProgagdmPro, dadas pelas equações 2.1 e 2.2: 

  1Pro e ó11 s d1Pro - ó1m s dmPro (2.1) 

  mPro e óm1 s d1Pro - ómms dmPro (2.2) 

Visto que ó11 Gó1mGóm1gugómm são a soma dos parâmetros relativos às distâncias dos 
microfones para as fontes das vozes. Este problema caracteriza o que foi denominado de 
Cocktail Party por Hyvärinen e Oja (1997). A mistura simplificada para o problema 
pode ser dada por ç e ã s C . Ao estimar a matriz inversa de A, denominada W, 
i e ã ê n , encontramos a solução do problema, obtendo as fontes originais, conforme 
equação 2.3. 
 

d e c s   (2.3) 

Uma das formas de se obter a matriz W é calcular a matriz que maximiza a não 
gaussianidade do vetor s, por meio do Teorema do Limite Central. Este Teorema diz 
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que para uma soma de variáveis aleatórias independentes tendendo ao infinito, a função 
de densidade de probabilidade dessa soma tenderá a uma distribuição gaussiana; e que 
quanto menos gaussiana for a distribuição, menor será a mistura existente nos 
componentes independentes estimados (Hyvóprinen, Karhunen e Oja, 2001). 

Com base na definição de ICA, Hyvóprinen e Oja (1997) propuseram o algoritmo 
FastICA baseado na interação do ponto fixo para maximização da não-gaussianidade, 
pelo método da negentropia ou entropia diferencial. Inicialmente, o algoritmo faz uma 
avaliação dos sinais de mistura, x, se os dados possuem média zero. Caso isso não 
ocorra, deve ser realizado o processo de transformação para a média zero (demeaning). 
Em seguida, no passo 2 é realizado o processo de branqueamento dos dados que é um 
pré-processamento para a aplicação do método de ICA. O branqueamento é possível, 
aplicando-se o algoritmo de PCA (Principal Component Analysis) (Hyvärinen e Oja, 
1997). O ajuste de uma das linhas da matriz W é descrito como t F , onde w é um vetor 
de coeficientes de separação, escolhido aleatoriamente no passo 3 do algoritmo. Durante 
uma iteração do algoritmo, um novo valor da matriz W+,  é obtido, até que haja a 
convergência. Na iteração é aplicado um processo de não-linearidade, A, conforme 
descrito no passo 4 do algoritmo. No passo 5, o valor de W+ é normalizado. E caso não 
haja convergência repete-se a iteração, passo 6. 

Algoritmo 1:  FastICA por negentropia 

1. Fazer com que os dados de entrada x possua média zero. 
2. Fazer o branqueamento dos dados. 
3. Escolher um vetor de peso w inicial (aleatório). 
4. c M e Ll  A Pt S o, B LlAUPt S o, t   
5. Normalizar, dividindo c M por sua norma.  

ggc vOúqjázbjhO e
c M

f c Mf
gggg 

6. Se não convergir, voltar ao passo 4. 

O algoritmo de reconhecimento automático de fala (ASR) tem como objetivo 
reconhecer uma determinada sentença falada. Segundo Cuadros (2007), Yu e Deng 
(2015), os problemas de reconhecimento de fala por máquinas estão relacionados à 
complexidade da voz humana, formada por fatores como características vocais, 
entonação, estado emocional do individuo, velocidade da voz, interferência de ruídos 
dentre outras fatores. Os sistemas atuais de ASR baseiam-se principalmente nos 
princípios de reconhecimento estatístico de padrões, nos quais o sinais acústicos são 
transformados, formando uma sequência de simbolos para serem analisados em 
unidades de sub-palavras (Rabiner e Juang, 2008). Esta metodologia caracteriza uma 
menor perda de informações  e reduz o processamento computacional.  

3. Experimentos Realizados 

Foram realizados dois experimentos que consistiram na verificação da funcionalidade e  
desempenho do Algoritmo FastICA, com um número significativo de palavras nos 
dados utilizados. Para o primeiro experimento foram gravadas três frases com vozes 
distintas, com o conteúdo conforme Tabela 1. 

TABELA 1. Frases com vozes distintas usadas no Experimento I. 

F1 “O verdadeiro sentido da existência humana não é simplesmente nascer, viver e morrer, mas sim, deixar um pouco de si em cada momento 
em que se vive.” 

F2 “As pessoas costumam dizer que a motivação não dura sempre. Bem, nem o efeito do banho, por isso recomenda-se diariamente.” 

F3 “Escolha uma ideia. Faça dessa ideia a sua vida. Pense nela, sonhe com ela, viva pensando nela. Deixe cérebro, músculos, nervos, todas as 
partes do seu corpo serem preenchidas com essa ideia. Esse é o caminho para o sucesso.” 
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A partir dos  sons obtidos das gravações, no Matlab foram extraídos os sinais digitais, a 
uma taxa de 300.000 amostras por segundo. Na Figura 1, ilustra-se na linha superior, 
três sinais fonte; na linha inferior são mostrados os sinais resultantes de misturas.   

 
Figura 1.  Sinais originais (linha superior); misturas (linha inferior). 

As três misturas obtidas a partir da transformação linear entre a matriz de mistura de 
valores aleatórios, foram gravados em sinais de audio (wav)  pelo Matlab. Os sons das 
misturas foram colocados um aúdio por vez no aplicativo de plataforma livre Dictanote 
para o reconhecimento de fala, e como era previsto, não foi possível o reconhecimento. 
Aplicando o Algoritmo 1, o primeiro componente independente foi calculado após 15 
iterações, enquanto o segundo foi calculado após 4 iterações e o último componente 
após 2 iterações. De posse dos sinais fonte estimados, foi utilizado o sistema ASR. O 
reconhecimento perfeito das falas, comprovaram a eficácia do Algoritmo 1. 
Na Figura 2 são apresentados os componentes extraídos. 

 
Figura 2.  Sinais estimados pelo algoritmo FastICA. 

Para o segundo experimento foram considerados três textos literários, conforme Tabela 
2. Na aplicação do Algoritmo 1, os sinais extraídos apresentaram 14, 17 e 21 erros, 
respectivamente, quanto ao texto original, na contagem de palavras erroneamente 
extraídas, conforme representado na tabela 2. A Figura 3 ilustra o desempenho obtido 
no Experimento II. 

TABELA 2 . Experimento II. 
 Qtide total de 

palavras p/ cada 

texto 

Qtide de erros no 

sinal extraído pelo 

Algoritmo-1 

Porcentagem de 

erros 

(%) 

Porcentagem de 

acertos 

(%) 

Texto1 (Huxley, 1979) 212 14 6,60 93,40 

Texto2 (Assis, 1899) 215 17 7,91 92,09 

Texto3 (Assis, 1891) 206 21 10,19 89,81 

 

 
Figura. 3. Gráfico da porcentagem de acertos do Experimento II. 
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4. Conclusão 

Foi descrito o desenvolvimento de ensaios relativos a um sistema de assistência às 
pessoas com deficiência auditiva (SAPDA) baseado em um cenário do problema de 
Coktail Party. Os sinais de áudio extraídos das misturas pelo algoritmo FastICA para os 
dois experimentos, foram submetidos ao reconhecimento automático de fala, obtendo o 
texto escrito confirmando a eficácia do algoritmo com taxas satisfatórias de 
reconhecimento quanto ao texto original. A intenção desta pesquisa é contribuir para o 
embasamento teórico sobre os mecanismos necessários para um sistema SAPDA.  
Apesar desses sistemas serem complexos, os estudos das ferramentas computacionais, 
como os apresentados, devem permitir o desenvolvimento satisfatório de um SAPDA. 
Nesse sentido são previstos para os próximos passos, desenvolvimentos de atuadores 
que permitam às pessoas assistidas receber as informações úteis obtidas pelo sistema. 
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Abstract. A problem found in applications with imaging by low photon 
exposure and is the degradation of the original signal by Poisson noise . This 
occurs with photon counting reaching a surface detector during low exposure 
period in computed tomography. The presence of noise may compromise the 
ability of interpretation of an image, and a possible solution to improve the 
image quality would be to increase the exposure time during signal aquisition 
. This longer exposure involves subjecting the patient to a higher dose of 
radiation. Since the increasing acquisition time may be unfeasible, noise 
filtering is required. The algorithm proposed for Poisson noise reduction is 
derived from the non-local means (NLM) algorithm, which takes into account 
that natural images have many similar regions but spatially disjoint. The 
objective of this work is to extend the NLM algorithm for filtering Poisson 
noise by adopting a bayesian approach and using the fact that Poisson and 
Gamma distributions are conjugated. Symmetrical divergences known as 
stochastic distances for the Gamma distribution will also be used in the 
derivation of the algorithm. 

 
Resumo. Um problema encontrado em aplicações com imageamento por 
baixa exposição de fótons é a degradação do sinal original por ruído Poisson. 
Esse é um problema que surge na contagem de fótons atingindo a superfície 
de um detector durante um baixo período de exposição e captura da 
tomografia. Presença de ruído pode comprometer a capacidade de 
interpretação de uma imagem, e uma possível solução para melhorar a 
qualidade da imagem é aumentar o tempo de exposição durante a aquisição 
do sinal. Este tempo maior de exposição implica em submeter o paciente a 
uma dosagem maior de radiação. Visto que o aumento de tempo para 
aquisição pode ser inviável, a filtragem de ruído de se faz necessária. O 
algoritmo proposto para redução do ruído Poisson é derivado do Non-Local 
Means (NLM), que leva em consideração que imagens  naturais possuem 
muitas regiões similares, porém, localmente disjuntas. O objetivo deste 
trabalho é estender o algoritmo NLM para filtragem de ruído Poisson 
adotando uma abordagem bayesiana e utilizando o fato de distribuições 
Poisson e Gamma serem conjugadas. Também serão utilizadas divergências 
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simétricas conhecidas como distâncias estocásticas para a distribuição 
Gamma na derivação do algoritmo. 

1.Introdução 
O ruído é um problema encontrado em aplicações de imageamento digital e ocorre no 
processo de aquisição e formação da imagem. Em aplicações onde o processo de 
aquisição de imagens é realizado através da contagem de fótons, o ruído é modelado 
como Poisson. Em uma imagem corrompida por ruído Poisson, a variância do ruído 
depende da taxa média de fótons em cada região de uma imagem, portanto é dependente 
de sinal (BERTERO et. al. 2010); 
 Presença de ruído pode comprometer a capacidade de interpretação de uma 
imagem, e uma possível solução para melhorar a qualidade da imagem é aumentar o 
tempo de exposição durante a aquisição do sinal. Este tempo maior de exposição 
implica em submeter o paciente a uma dosagem maior de radiação. Visto que o aumento 
de tempo para aquisição pode ser inviável, a filtragem de ruído de se faz necessária. O 
objetivo dos algoritmos de filtragem de ruído é recuperar uma imagem ou tentar gerar 
uma imagem com o mínimo possível de ruído a partir de uma imagem.  
 O algoritmo Non-Local Means (NLM) proposto por Buades, Coll e Morel 
(2005), insere uma nova abordagem para filtragem de imagens ruidosas com um 
princípio não-local. O presente trabalho adapta o algoritmo NLM para filtragem de 
ruído Poisson com uma abordagem bayesiana, utilizando a conjugação das distribuições 
Poisson e Gamma e distâncias estocásticas para a distribuição Gamma. 
 Os resultados obtidos no processo de filtragem de imagens ruidosas serão 
futuramente comparados aos resultados obtidos no trabalho de Assis et al (2015), que 
utilizam filtragem antes e depois da reconstrução de tomografias computadorizadas.  

2.Técnica Não-Local para filtragem de ruído 
Os algoritmos locais para filtragem de ruído levam em consideração a vizinhança local 
de um pixel da imagem para realização da filtragem. O algoritmo NLM compara 
pequenas regiões da imagem individualmente e não leva em consideração a distância 
espacial entre estas regiões. Tais regiões são denominadas janelas. O fato de não levar 
em consideração a distância espacial entre as regiões, caracteriza o nome de filtragem 
Non-Local Means. Algoritmos baseados no NLM constituem o estado-da-arte em 
filtragem de ruído em imagens. 
 O algoritmo original NLM utiliza a distância euclidiana entre os valores de 
vizinhanças de um pixel para calcular os coeficientes do filtro e suas similaridades. As 
comparações entre áreas da imagem que não são vizinhas são realizadas através das 
janelas. A janela de similaridade é a vizinhança do pixel observado a ser filtrado e a 
janela de busca consiste  idealmente na busca por toda a imagem, pixel a pixel com 
distâncias euclidianas mais próximas do pixel observado. 

3.Distâncias Estocásticas 
Divergências estatísticas são métricas capazes de caracterizar a separabilidade entre 
distribuições de probabilidade. Estas métricas acrescidas de simetria são conhecidas 
como distâncias estocásticas. Como o objetivo do trabalho é comparar duas janelas, as 
distâncias estocásticas serão utilizadas para a métrica de similaridade entre a janela de 
similaridade e janela de busca. 
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 Nascimento, Cintra e Frery (2010), utilizam oito distâncias estocásticas que são 
utilizadas em dados corrompidos por ruído speckle. São elas: (1) Kullback-Leibler, (2) 
Rényi, (3) Hellinger, (4) Bhattacharyya, (5) Jensen-Shannon, (6) Aritmética-
Geométrica, (7) Triangular e (8) Média-Harmônica. Neste trabalho será utilizada a 
distância Kullback-Leibler. 

4.Metodologia 
O custo computacional do algoritmo NLM é alto, pois a janela de busca (P) do 
algoritmo original percorre todos os pixels (N) da imagem gerando uma complexidade 
de O(N2|P|) (BROX; KLEINSCHMIDT, CREMERS, 2008). Uma alteração no 
algoritmo será feita para redução de seu custo. Considerando que as imagens capturadas 
possuem inúmeras áreas redundantes, a janela de busca será reduzida para janelas 
centralizadas no pixel central da janela de similaridade. Obviamente a janela de busca 
deve ser maior do que a janela de similaridade. Com estas alterações a complexidade do 
algoritmo passa a ser de O(N.|P||Ω|) onde |Ω| representa o número de pixels da janela  de 
similaridade dentro da janela de busca. 
 Vários tamanhos de janelas de similaridade e de busca serão testados no 
processo de filtragem da imagem com o algoritmo NLM proposto. Os tamanhos 
utilizados nas janelas de similaridade serão de 3x3 até 7x7, já as janelas de busca vão 
variar de 9x9 até 15x15. Estes tamanhos influenciam diretamente no resultado da 
filtragem da imagem. 
 O NLM original utiliza a distância euclidiana como métrica de similaridade 
entre duas janelas. Esta distância é uma métrica confiável para ruído gaussiano, mas não 
para outros modelos de ruídos.  
 O trabalho de Nascimento, Cintra e Frery (2010), utiliza fórmulas fechadas para 
distância estocásticas e as mesmas foram deduzidas para ruído speckle. De oito 
expressões, somente foi possível a dedução de quatro métricas. São elas: (1) distância 
de Kullback-Leiber, (2) distância de Rényi, (3) distância de Hellinger e (4) distância de 
Bhattacharyya.  
 Neste trabalho, somente a distância Kullback-Leiber  será implementada, e para 
trabalhos futuros as outras três métricas citadas serão utilizadas no algoritmo NLM para 
filtragem das imagens com ruído Poisson numa abordagem bayesiana com distribuições 
condicional Poisson, a priori e a posteriori Gamma, substituindo a distância euclidiana 
do algoritmo original. 
 Duas métricas para avaliação quantitativa e qualitativa das imagens são 
utilizadas neste trabalho. A métrica PSNR (peek signal-to-noise ratio) e SSIM 
(structural similarity index). As duas métricas dependem de uma imagem referência 
para obtenção dos resultados. A PSNR é baseada no erro médio quadrático e a SSIM 
apresenta uma métrica de correlação com o sistema de visão humano. 

5.Resultados 
Nesta seção são apresentados alguns resultados preliminares do processo de filtragem 
do ruído Poisson com utilização da distância estocástica Kullback-Leibler nas imagens. 
 A imagem utilizada para processamento dos métodos propostos foi o Phantom 
de Shepp-Logan. É uma imagem que possui áreas homogêneas com diferentes 
tonalidades, tamanhos e formas, constituindo um modelo simplificado do cérebro 
humano. Essas imagens simuladas possuem o tamanho de 128 x 128 pixels. O ruído 
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Poisson foi inserido no sinograma da imagem, ou seja, nas projeções obtidas pela 
simulação de tomografia CT, caracterizando a incerteza da contagem dos fótons.  
 Na Tabela 1 os resultados obtidos no processamento do Phantom de Shepp-
Logan utilizando o algoritmo NLM proposto com a distância estocástica Kullback-
Leibler sobre a imagem ruidosa com reconstrução através do algoritmo FBP são 
apresentados. Na Tabela 2 os mesmos resultados são apresentados, mas com o 
algoritmo de reconstrução POCS. Estes resultados foram obtidos com janela de 
similaridade de tamanho 3x3 e janela de busca de tamanho 9x9. 

Tabela1. Resultados obtidos com reconstrução através do algoritmo FPB. 

Resultados PSNR SSIM 

Non Local Means e 
reconstrução via FBP. 18,39 0,55 

 
Tabela 2. Resultados obtidos com reconstrução através do algoritmo POCS. 

Resultados PSNR SSIM 
Non Local Means e 
reconstrução via POCS. 21,23 0,75 

 
 Na Figura 1 são apresentadas imagens processadas e reconstruídas com FBP e 
POCS. 
 

 
(a) 

 
(b)

Figura 1 – Imagens reconstruídas. a) Reconstruída utilizando algoritmo FBP para reconstrução da 
imagem e b) Reconstruída utilizando o algoritmo POCS para reconstrução da imagem. 

 

 O resultado apresentado nesta seção com a utilização da distância estocástica 
Kullback-Leibler ainda não é o resultado com a qualidade esperada. Novos testes com 
diferentes parâmetros de entrada serão utilizados em trabalhos futuros, como janela de 
busca, de similaridade e outros que podem ser alterados e utilizados eventualmente 
oferecendo melhores resultados. 

6. Conclusões 
O objetivo principal do trabalho é utilizar abordagens bayesianas não-locais para a 
filtragem de ruído Poisson utilizando a conjugação das distribuições de Poisson e 
Gamma e distâncias estocásticas da distribuição Gamma. O algoritmo NLM foi 
utilizado para o processamento dos sinogramas do Phantom de Shepp-Logan proposto e 
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os resultados preliminares com a utilização da distância estocástica Kullback-Leibler 
foram apresentados. Outras distâncias estocásticas serão utilizadas para aquisição de 
novos resultados. 
 O resultado apresentado neste trabalho com a utilização da distância estocástica 
Kullback-Leibler não foi bom com os parâmetros utilizados. Novos testes com 
diferentes parâmetros de entrada, como janela de busca, de similaridade e outros serão 
utilizados com possibilidade de obtenção de melhores resultados. 
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Abstract. Gamification is the use of game design elements in non-gaming 

contexts. This work aims to identify and analyze experiments in gamification 

area aimed at teaching learning algorithms. Thus, the research sought to 

identify primary studies in education. The methodology used in this research is 

the literature review through systematic mapping (MS), and the search 

concentrated on IEEExplore sources, ACM, Science Direct and Springer. As a 

result, it is emphasized that most publications that address gamification are 

positive. 

Resumo. Gamificação é o uso de elementos de game design em contextos  

não-jogos. Assim, este trabalho tem por objetivo identificar e analisar 

experimentos na área de gamificação voltados ao ensino aprendizagem de 

algoritmos. Deste modo, a investigação buscou identificar estudos primários 

na área de educação. A metodologia utilizada nessa pesquisa é a revisão 

bibliográfica por meio de mapeamento sistemático (MS), sendo que as buscas 

concentraram-se nas fontes IEEExplore, ACM, Science Direct e Springer. 

Como resultado, destaca-se que a maioria das publicações que abordam 

gamificação apresentam resultados positivos. 

1. Introdução 

 A gamificação não é necessariamente criar um jogo, mas sim usar as mesmas 

técnicas, métodos, estratégias e pensamentos utilizados nos jogos com o objetivo de 

envolver e motivar as pessoas, auxiliando-as na resolução de problemas [Kapp, 2012]. 

 Estudos brasileiros e internacionais apontam para a necessidade de se criar 

estratégias ou programas para melhorar o ensino e incentivar à permanência dos alunos 

em disciplinas de Algoritmos e Programação logo no início do primeiro ano dos cursos 

de Computação [Giraffa e Mora 2013]. 

 Nesse contexto, a questão principal desse trabalho é identificar na literatura 

cientifica estudos primários sobre gamificação na área de educação ou cujo foco seja 

aprendizagem de algoritmo. Logo, a realização deste estudo também foi direcionada 

para responder as seguintes questões secundárias: 
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 Q1 - A gamificação dos processos de ensino aprendizagem é eficaz? 

 Q2 - Quais as abordagens de gamificação estão sendo utilizadas no ensino e 

aprendizagem de algoritmos? 

 Além desta seção introdutória, tem-se as seguintes seções: a Seção 2 aborda a 

gamificação em educação; a Seção 3 descreve a síntese do protocolo do mapeamento 

sistemático; na Seção 4 apresenta-se a análise dos resultados; e por fim a Seção 5 

descreve a conclusão e trabalhos futuros.  

2. Gamificação em Educação 

Relatos positivos da experiência do professor de Design, Lee Sheldon [2012], são 

compatilhados no livro “The multiplayer classroom: designing coursework as a game”. 

Esse professor utilizou seu conhecimento da indústria de games para ensinar a nível de 

graduação “Game Design”, disciplina que aborda o desenvolvimento de jogos, mas 

utilizando uma metodologia diferente da tradicional. Para tal, aplicou seus 

conhecimentos sobre jogos (pensamentos, mecânicas e estratégias) para modelar suas 

aulas e assim gamificar suas disciplinas.  

 Parte da inspiração de Sheldon [2012], veio dos jogos de Massive Multiplayer 

On Line Real-Time Playing game (MMORPG) um game de Role-playing game (RPG). 

Os conceitos desse jogo foram aplicados nas aulas por meio da criação de personagens, 

missões, desafios, sistemas de pontuação e formas de feedback. 

 Já os pesquisadores Uskov e Sekar, [2014] da Universidade Bradley EUA, 

propõem um currículo de engenharia de software gamificado. Resultados positivos e 

promissores também são discutidos por Iosup e Epema [2014], onde descrevem uma 

experiência de gamificação em cursos de graduação e pós-graduação na área de 

tecnologia. 

3. Síntese do Protocolo de Mapeamento Sistemático  

O planejamento do Mapeamento seguiu as etapas de: formulação da questão de 

pesquisa, definição dos objetivos da pesquisa, estratégias de busca, critérios para seleção 

dos estudos, estratégias de extração e sumarização dos resultados. 

 A pesquisa centrou-se na busca e seleção de estudos primários em bases de 

dados eletrônicas indexadas IEEExplore, ACM, Science Direct e Springer. A língua 

inglesa foi escolhida por ser um padrão para publicações internacionais. As palavras 

chaves definidas para a string de busca foram: algorithm gamification OR high school 

gamification AND gamification education. 

3.1 Criterios de Seleção dos artigos 

No processo de seleção dos estudos primários foram selecionados 172 artigos que 

tiveram seus títulos e resumos lidos. Desse total, 30 foram classificados para leitura 

integral, 137 rejeitados e 5 apresentaram-se duplicado. Na fase de extração e 

sumarização 30 artigos foram classificados para análise completa, 7 foram rejeitados e 

23 foram selecionados por atenderem os critérios e escopo da pesquisa. 
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4. Análise dos Resultados 

Na Tabela 2 constam informações sobre cinco estudos primários classificados como de 

alta prioridade para leitura e extração de dados.  

Tabela2- Estudos Primários Selecionados para Extração 

Fontes Titulo Objetivo Pontos Fortes Limitações Referências 

IE
E

E
X

p
lo

re
 

 

Analysis of factors 

affecting user 

acceptance of the 

implementation of 

ClassCraft E-Learning: 

Case studies faculty of 

information technology 

of Tarumanagara 

university 

Analisar os 

pontos fortes e 

fracos da 

ferramenta 

online de 

aprendizagem 

online              

(E-Learning) 

ClassCraft. 

Uso de 

tecnologia E-

Learning.  Possui 

interface 

amigável, alunos 

utilizam tanto 

individualmente 

ou em equipes. 

Dados coletados 

somente por 

meio de 

questionários e 

entrevistas. Falta 

de análise dos 

log de registros 

dos usuários da 

plataforma. 

[D. A. Haris ; 

E. Sugito, 

2015] 

IE
E

E
X

p
lo

re
 

 

Game based learning 

vs. gamification from 

the higher education 

students' perspective 

Analisar 

conceitos de 

aprendizagem 

baseada em 

Jogo e 

gamification na   

perspectiva dos 

estudantes de 

computação. 

Desenvolvimento 

de um software. 

Sugere-se que a 

gamificação é 

útil mesmo a 

questões 

acadêmicas 

difíceis 

O estudo só 

contempla 

alunos a nível de 

graduação. 

[U. 

Jayasinghe ; 

A. 

Dharmaratne, 

2013] 

IE
E

E
X

p
lo

re
 

 

Application of modern 

teaching techniques in 

the educational process 

Testar a 

viabilidade do 

uso de múltiplas 

técnicas de 

ensino para 

auxiliar no 

desempenho do 

acadêmico. 

Faz aplicação e 

análise de 

técnicas 

modernas de 

ensino. 

O estudo só 

contempla a 

graduação. 

Precisa de 

tecnologias de 

hardware, 

proprietários.  

[M. F. 

Tretinjak ; A. 

Bednjanec ; 

M. Tretinjak, 

2014] 

A
C

M
 

 

An Experience Report 

on Using Gamification 

in Technical Higher 

Education 

Relatar a 

experiência 

positiva de 

gamificação no 

currículo de 

dois cursos: 1 

de graduação e 

outro de 

mestrado. 

Três anos de uso, 

450 alunos 

atendidos, bons 

indicadores de 

desempenho 

escolar e 

avaliação 

positiva de 

alunos. 

Não usa uma 

plataforma 

online. Não 

descreve com 

detalhes o 

desenvolvimento 

e execução dos 

experimentos e 

materiais. 

[Iosup, 

Alexandru and 

Epema, Dick, 

2014] 

S
p

ri
n

g
er

 

 

Spendency: Students' 

Propensity to Use 

System Currency 

Examinar a 

propensão de 

alunos ao uso de 

moedas para 

desbloquear 

recursos de 

jogos. Software 

– sistema online  

iStart-ME 

Fornece uma 

compreensão de 

como 

gamification 

pode influenciar 

metas em 

sistemas de 

aprendizagem. 

O experimento é 

recente, não há 

relato de 

execução de 

longa data ou 

outros testes que 

confirmem sua 

eficiência 

[Snow, Erica 

L. and Allen, 

Laura K. and 

Jackson, G. 

Tanner and 

McNamara, 

Danielle S.", 

2015] 
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 Observando a Tabela 2, percebe-se que os experimentos de gamificação 

aplicados a área de educação, são em sua maioria voltados para atender estudantes 

universitários. Dos artigos em destaque apenas 1 não usa como plano de fundo uma 

plataforma computacional em seus experimentos, no entanto apresenta resultados 

positivos ao longo de 3 anos de execução. 

4.1 Características Observadas 

Como pode-se observar na Figura 1, dos 23 artigos selecionados para extração, a 

maioria utiliza em seus experimentos algum tipo de avaliação onde os alunos descrevem 

suas experiências por intermédio de um sistema ou software proposto. Já artigos que 

abordam explicitamente o uso de gamificação para introdução à Ciência da Computação 

não são frequentes.  

 A maioria dos artigos analisados, em algum momento das pesquisas, fazem uso 

de softwares ou protótipos para validarem seus experimentos. Quanto aos aspectos 

pedagógicos, poucos estudos abordam a temática, o que pode ser um ponto negativo de 

tais pesquisas. Ademais, verifica-se que é razoável a aplicação de técnicas de 

gamificação em sistemas de educação a distância (E-Learnig). Por fim, constatou-se que 

as pesquisas concentraram seu foco no aprendizado de algoritmos básicos de 

classificação como bubble sort, selection sort e quick sort. 

  

Figura 1 – Itens relevantes dos estudos primários 

4.2 Pontos fortes e fracos 

 Destaca-se como pontos positivos nos trabalhos observados:      a) estímulo à 

aprendizagem e motivação; b) desenvolvimento de raciocínio lógico e de estratégias de 

resolução de problemas e desafios; c) competitividade; d) forma lúdica e dinâmica de 

ensinar; e) possibilidade de utilização em diversas disciplinas e em conteúdo variados.  

 Já como pontos negativos apresenta-se:  a) perda de foco nos conteúdos; b) 

dependência do sistema para sentir-se motivado; c) mecanização das atividades e/ou 

processos. 

4.3 Resposta as questões de Pesquisa 

  A questão principal da pesquisa é respondida por meio dos 23 artigos extraídos 

para análise completa das fontes IEEExplore, Springer, ACM e Science Direct. Tais 

artigos, permitiram responder as seguintes questões secundárias desse trabalho: 

 Q1 - A gamificação dos processos de ensino aprendizagem é eficaz? 

 Conforme os relatos observados nos trabalhos analisados, a gamificação é uma 

técnica eficaz. A Figura 1 ilustra a existência de uma quantidade significativa de 
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avaliações positivas pelos alunos que participaram dos experimentos. Esses testaram 

protótipos ou softwares e responderam diferentes questionários. 

 Q2 - Quais as abordagens de gamificação estão sendo utilizadas no ensino e 

aprendizagem de algoritmos? 

 A maioria dos experimentos utilizam dinâmicas em seus trabalhos como por 

exemplo emoções, narrativa, feedback, progressão e regras. As abordagens são variadas, 

mas pode-se destacar nos estudos o uso de sistemas tutores inteligentes e também a 

aplicação de sistemas que coletam dados de log. Outra tendência observada foram 

plataformas de educação online gamificadas como moodle e Classcraft. 

Conclusão e Trabalhos Futuros  

 Ao todo, foram selecionados 172 trabalhos, os quais foram submetidos aos 

processos de seleção preliminar, seleção final e extração de resultados. Após a análise 

constatou-se que a maioria das publicações que abordam gamificação apresentam 

resultados positivos em seus experimentos. Entre as aplicações observou-se a existência 

de plataformas de ensino consistentes como MeuTutor e Classcraft. A gamificação tem-

se demonstrado promissora em várias áreas, no entanto na área de educação se destaca 

pela qualidade e quantidade de pesquisas. Como trabalhos futuros destaca-se a 

possibilidade do uso de técnicas de gamificação e realidade aumentada para enriquecer 

as experiências de alunos e professores nos processos de ensino e aprendizagem. Os 

resultados obtidos constatam a viabilidade do uso de técnicas de gamificação em 

abordagens educacionais. 
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 Baseando-se em necessidades básicas do dia a dia, e em outros casos de estudos usando a Internet das 

Coisas, surgiu a iniciativa de criar uma solução que pudesse ajudar no meio automotivo. Foi desenvolvido 

um protótipo em parceira com as empresas: Microsoft Brasil, Grupo Viceri e Toradex para uma Solução de 

Telemetria Automotiva, a fim de estimular o tema de Internet das Coisas no mercado de tecnologia no Brasil. 

A ideia do protótipo é de coletar dados de um carro de controle remoto - que simula um carro de 

verdade -, onde esses dados são mandados para a nuvem, dentro do serviço da ferramenta de nuvem 

Microsoft Azure, usando o Azure IoT Suite. Esses dados são coletados e por meio de uma query SQL dentro 

do Azure, são mandado para o Microsoft PowerBI, ferramenta de Business Intelligence. 

No carro de controle remoto, foram instalados sensores quem medem temperatura, velocidade, sonar 

(distância) e geolocalização. Todos os sensores partem de microcomputadores com arquitetura ARM x86, 

onde se podem instalar sistemas operacionais como Linux ou Windows 10 IoT Core.  

Em relação ao desenvolvimento técnico, a placa contém como sistema operacional o Linux, os códigos 

estão em linguagem JavaScript, onde é executado um aplicativo Node.js que envia dados de telemetria dos 

sensores de interface com o Microsoft Azure IoT Suite. Em termos técnicos, o código contém uma sequência 

de conexão onde recebe a Chave de Acesso Compartilhado, gerada pelo serviço de IoT Hub do próprio 

Azure. A partir disso, o carrinho já está conectado com o serviço Azure IoT Hub, e recebendo diversas 

mensagens, no entando, misturadas, ou seja, ele recebe as mensagens, sem saber quais são de temperatura, 

velocidade, geolocalização ou distância. É nesse momento em que a Query em SQL entra em ação, 

realizando em tempo real a separação de dados e mandando para o PowerBI.  

Internet das Coisas é algo que vem sendo muito comentado nos últimos anos, e sem dúvidas se tornou 

uma palavra-chave na área de tecnologia da informação. IoT parece ser algo bem animador, porém é um 

ramo da área de computação que exige preparo e conhecimento, com isso podemos ver que existe a 

necessidade de inserir com vasto conteúdo prático sobre Internet das Coisas nos cursos área de exatas e 

tecnologia.  

Uma das questões que pode ser levantada com este trabalho é: Internet das Coisas ou das pessoas? 

Com "coisas" podemos subentender que se trata de objetos e dispositivos conectados. Mas e pessoas? Com 

Internet das Pessoas podemos levantar várias questões, como: segurança da informação e dados, privacidade, 

quem vai codificar que vai fazer acontecer, e até mesmo a sensação de medo! Sim, o medo, como as pessoas 

reagem em meio a uma era onde tudo é conectado e automatizado? É fato que há pessoas que ficam 

extremamente satisfeitas com a tecnologia avançando dessa maneira, e há também pessoas que ficam com 

receio de um mundo "controlado" por tecnologia e até mesmo com medo da possibilidade de perder seus 

cargos nas empresas e serem substituídos por robôs automatizados ou pequenos dispositivos conectados - 

questão que já acontece muito em algumas fábricas ao redor do mundo.  

Por mais que existam os prós e os contras no ramo de Internet das Coisas, o fato é que essa tecnologia 

pode ajudar muito no avanço das áreas de saúde, educação, diversos tipos de segurança e economia, e até 

mesmo no meio ambiente, como economia de água e energia, no descarte e reciclagem de lixo. Com toda 

essa informação podemos concluir que Internet das Coisas, também é Internet das Pessoas, a partir do 

momento, para que isso funcione, precisa de pessoas por trás da construção disso: codificando, raciocinando 

e conectando os dispositivos. 
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wellington.rodrigues@sumare.edu.br

Este mapeamento tem como principais pilares de desenvolvimento a
estruturação de uma base de conhecimento sobre a literatura em português e
de  artigos  brasileiros  sobre  o Whatsapp.  Evidenciando as  abordagens  dos
artigos, foi possível perceber que existem artigos que abordam a ferramenta
no ambiente corporativo e também abordam redes sociais e suas influências
no  ambiente  corporativo.  Estes  artigos  não  evidenciam  o  real  impacto
financeiro  e  social  na utilização do Whatsapp como ferramenta dentro  do
ambiente corporativo. Existem artigos e o assunto é muito estudado dentro e
fora do Brasil, porém, este mapeamento comprova a necessidade existente de
que  pesquisas  sejam  aplicadas  para  comprovar  e  mensurar  os  impactos
financeiros que a utilização do Whatsapp no ambiente corporativo exerce.
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Resumo 

A integração entre Mineração de Dados e Medicina é um campo de pesquisa promissor.  

Alguns dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos nesta área utilizam técnicas de 

Mineração de Dados que conseguem obter informações para a tomada de decisão a partir de 

grandes volumes de dados gerados diariamente na prática médica.  

 Este trabalho apresenta um mapeamento do uso das principais técnicas de 

Mineração de Dados relatados nos anais de duas conferências relevantes da área nos anos de 

2014 e 2015, com o intuito de obter um panorama inicial dos temas e tarefas de Mineração 

de Dados que estão sendo utilizadas em aplicações na Medicina. Os artigos utilizados neste 

mapeamento, num total de 32, foram publicados nas conferências: Medinfo (15 artigos 

utilizados) e Workshop on Data Mining for Medicine and Healthcare (11 artigos utilizados). 

Considerando que o mapeamento se limitou a essas duas conferências, foram considerados 

todos os artigos publicados que faziam referência a Mineração de Dados. 
 

Durante a execução deste mapeamento foi possível encontrar as principais técnicas 

de Mineração de Dados nos artigos analisados: classificadores – 19 referencias, agrupamento 

– 6 referências, redes neurais artificiais – 1 referência, programação em lógica indutiva – 1 

referência. As tarefas de classificação têm uma forte predominância, correspondendo a 59% 

dos trabalhos pesquisados. Seguindo em importância os trabalhos de agrupamento que 

representam 19% dos artigos. 

Para confirmar essa predominância na área de Mineração de Dados em Medicina, o 

mapeamento será estendido futuramente a outras fontes tais como IEEExplore, ACM, 

Science Direct e Springer. 
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Neste artigo é proposto a apresentação do estado da arte através de uma revisão 

sistemática sobre a representação da informação nebulosa de grafos em banco de dados. 

Visto que a informação imprecisa em banco de dados vem sido introduzida através de 

teorias lógicas e conjuntos nebulosos, esta pesquisa busca realizar uma confirmação, 

dentre as diversas metodologias de uso empregadas atualmente, as soluções que estão 

atingindo maior grau de aceitação e resolução dos problemas a que estão sendo 

submetidos. Para tanto foram utilizadas as bases de pesquisa da ACM e IEEE, onde foram 

aplicados critérios de filtragem definidos pelos autores, como o uso de combinações de 

palavras-chave e assim obter a maior quantidade de artigos relevantes para realização 

desta revisão. 

Utilizando a metodologia de pesquisa selecionada para a proposta, a pesquisa ocorreu por 

meio da busca em títulos, resumos e conclusões obtidas dentre os mais diversos artigos 

encontrados. Dentre estes, alguns puderam ser categorizados e agrupados por linhas de 

pesquisa similares, outros descartados devido a distância em relação direta com o tema 

definido. Posteriormente, em uma segunda análise, os artigos selecionados puderam ser 

catalogados em duas categorias, sendo recursos e ferramentas para representação e 

manipulação da informação nebulosa em grafos e aplicações da representação da 

informação nebulosa em grafos. Tais categorias foram escolhidas pois exemplificavam 

duas linhas distintas, uma direcionada para formulação da base de suporte de manipulação 

da informação e outra como ferramenta ou solução de aplicação em seu uso direto. As 

análises foram realizadas de modo subjetivo e manual pelos autores, somente 

modificando os conjuntos de palavras-chave e observando os resultados encontrados. 

Tais palavras-chave foram selecionadas, pois já existiam com uma certa possibilidade de 

resultados aceitáveis, já que possuem uma aproximação maior com tema. 

Por meio da apresentação dos artigos relacionados em suas categorias definidas e a 

apresentação de seus resultados obtidos é possível observar a relevância do tema em 

questão. A representação da informação nebulosa de grafos em conjunto com a melhor 

forma de manipulação em banco de dados variados se mostra estar vinculada a diversas 

áreas com aplicações variadas. Os trabalhos realizados pelos pesquisadores das áreas 

encontradas, mostram a existência de muitas possibilidades de pesquisa. Alguns dos 

resultados encontrados apresentam, também, uma ideia para uma possível padronização 

de ferramentas e ou recursos, que poderão ser utilizados visando facilitar a manipulação 

da informação nebulosa de grafos em banco de dados.  

O artigo busca apresentar de forma resumida o estado da arte sobre a representação da 

informação nebulosa de grafos em banco de dados, sendo uma pesquisa inicial para 

futuros trabalhos. Apesar de ser uma representação superficial do tema, este artigo tem 

por objetivo apresentar as possibilidades existentes atualmente e trazer um foco maior 

para aumento de estudos relacionados na área. 
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