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RESUMO 

 

A mineração de dados educacionais (MDE) é um domínio de aplicação na 

área de Inteligência artificial que tem sido bastante explorado na atualidade. Os 

avanços tecnológicos e em especial, a crescente utilização dos ambientes 

virtuais de aprendizagem têm permitido a geração de consideráveis quantidades 

de dados a serem investigados. Dentre as atividades a serem tratadas nesse 

contexto está a predição de rendimento escolar de estudantes, a qual pode ser 

realizada através do emprego de técnicas de aprendizado de máquina. Tais 

técnicas podem ser utilizadas para classificação dos estudantes em rótulos 

previamente definidos. Uma das estratégias para aplicação dessas técnicas 

consiste em combiná-las no projeto de sistemas multiclassificadores, cuja 

eficiência pode ser comprovada por resultados já alcançados em outros 

trabalhos realizados em diversas áreas, tais como: medicina, comércio e 

biometria. Os dados utilizados nos experimentos foram obtidos por meio das 

interações entre estudantes em um dos mais utilizados ambientes virtuais de 

aprendizagem denominado moodle. Diante desse breve panorama, o presente 

trabalho apresenta resultados de diversos experimentos que incluem o emprego 

de sistemas multiclassifcadores específicos, denominados comitês de 

classificadores, desse modo visando alcançar melhores resultados na predição 

de rendimento escolar, ou seja, na busca por maiores percentuais de acurácia 

na classificação dos estudantes; apresentando uma significativa exploração de 

dados educacionais e análises relevantes advindas desses experimentos.  

 

Palavras chave: Mineração de Dados Educacionais, Comitês de 

classificadores, Moodle. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Educational Data Mining is an application domain in artificial intelligence 

area that has been extensively explored nowadays. Technological advances and 

in particular, the increasing use of virtual learning environments have allowed the 

generation of considerable amounts of data to be investigated. Among the 

activities to be treated in this context exists the prediction of school performance 

of the students, which can be accomplished through the use of machine learning 

techniques. Such techniques may be used for student’s classification in pre-

defined labels. One of the strategies to apply these techniques consists in their 

combination to design multi-classifier systems, which efficiency can be proven by 

results achieved in other studies conducted in several areas, such as medicine, 

commerce and biometrics. The data used in the experiments were obtained from 

the interactions between students in one of the most used virtual learning 

environments called Moodle. In this context, this paper presents the results of 

several experiments that include the use of specific multi-classifier systems 

systems, called ensembles, aiming to reach better results in school performance 

prediction that is, searching for highest accuracy percentage in the student’s 

classification. Therefore, this paper presents a significant exploration of 

educational data and it shows analyzes of relevant results about these 

experiments. 

 

Keywords: Educational Data Mining, Ensemble, Moodle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 2.1. Etapas do processo de mineração de dados. ............................................... 27 

Figura 2.2. Tarefas de Mineração de Dados ................................................................... 30 

Figura 2.3. Processo de Classificação ............................................................................. 31 

Figura 2.4. Classificadores Individuais. ........................................................................... 33 

Figura 2.5. Sistema Multiclassificador. ........................................................................... 34 

Figura 2.6. Comitê utilizando como método de combinação o voto majoritário. ......... 38 

Figura 2.7. Abordagem de comitês por instâncias - representação simplificada. ......... 39 

Figura 2.8. Abordagem de comitês por atributos - representação simplificada............ 40 

Figura 2.9. Ciclo de aplicação da mineração de dados em sistemas educacionais ........ 49 

Figura 2.10. Tela Inicial do Weka .................................................................................... 52 

Figura 2.11. Tela Inicial do Weka - modo explorer. ........................................................ 53 

Figura 2.12. Tela Inicial do Weka - modo experimenter. ............................................... 53 

Figura 2.13. Tela Inicial do Orange ................................................................................. 55 

Figura 2.14. Métodos para avaliação de desempenho .................................................. 56 

Figura 3.1. Número de artigos publicados até 2009 sobre MDE. .................................. 62 

Figura 3.2. Número de artigos publicados sobre MDE até 2009 agrupados por 

tarefa/categoria. ............................................................................................................. 63 

Figura 3.3. Comitê de classificadores. ............................................................................ 69 

Figura 3.4. Gráfico da acurácia obtida através dos algoritmos individuais .................... 71 

Figura 3.5. Representação de uma proposta baseada em uma abordagem evolucionária

 ........................................................................................................................................ 73 

Figura 3.6. Representação cromossômica para um comitê com três classificadores e uma 

base de dados com quatro atributos ............................................................................. 75 

Figura 3.7. Representação da formiga para um comitê com três classificadores e uma 

base de dados com dois atributos .................................................................................. 76 

Figura 4.1. AVA utilizado para obtenção de dados ........................................................ 87 

Figura 4.2. Etapas da metodologia do trabalho proposto ............................................. 88 

Figura 4.3. Resumo de experimentos realizados na base de dados e suas partições. .. 93 

Figura 5.1. Gráfico dos comitês heterogêneos com 3 classificadores ......................... 105 

Figura 5.2. Gráfico dos comitês heterogêneos com 6 classificadores – 3 algoritmos . 106 



 
 

Figura 5.3. Gráfico dos comitês heterogêneos com 6 classificadores – 2 algoritmos . 107 

Figura 5.4. Gráfico dos comitês heterogêneos com 12 classificadores ....................... 109 

 

  



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 2.1. Base de dados fictícia. .................................................................................. 25 

Tabela 3.1. Taxas de acurácias obtidas pela execução dos experimentos. ................... 67 

Tabela 3.2. Acurácia dos algoritmos ............................................................................... 70 

Tabela 3.3. Acurácia de outros algoritmos ..................................................................... 70 

Tabela 3.4. Acurácia de outros comitês ......................................................................... 70 

Tabela 4.1: Descrição geral da base de dados ................................................................ 84 

Tabela 4.2. Grupos de atributos – Características Gerais .............................................. 84 

Tabela 4.3. Grupos de atributos – Interações com AVA ................................................ 86 

Tabela 4.4. Síntese das etapas do trabalho .................................................................... 91 

Tabela 5.1. Descrição das fases de experimentos .......................................................... 98 

Tabela 5.2. Resultados do KNN sobre a base de dados original .................................... 99 

Tabela 5.3. Resultados da AD sobre a base de dados original ..................................... 100 

Tabela 5.4. Resultados do NB sobre a base de dados original ..................................... 100 

Tabela 5.5. Resultados do SVM sobre a base de dados original .................................. 101 

Tabela 5.6. Resultados das RNA sobre a base de dados original ................................. 102 

Tabela 5.7. Resultados dos comitês homogêneos ....................................................... 104 

Tabela 5.8. Resultados dos comitês heterogêneos com 3 classificadores ................... 104 

Tabela 5.9. Resultados dos comitês heterogêneos com 6 classificadores e 2 algoritmos

 ...................................................................................................................................... 106 

Tabela 5.10. Resultados dos comitês heterogêneos com 6 classificadores e 3 algoritmos

 ...................................................................................................................................... 107 

Tabela 5.11. Resultados dos comitês heterogêneos com 12 classificadores ............... 108 

Tabela 5.12. Resultados do KNN sobre a partição PDF ................................................ 110 

Tabela 5.13. Resultados da AD sobre a partição PDF ................................................... 110 

Tabela 5.14. Resultados do NB sobre a partição PDF .................................................. 111 

Tabela 5.15. Resultados da SVM sobre a partição PDF ................................................ 111 

Tabela 5.16. Resultados da RNA sobre a partição PDF ................................................ 112 

Tabela 5.17. Resultados dos comitês homogêneos ..................................................... 114 

Tabela 5.18. Resultados dos comitês heterogêneos com 3 classificadores ................. 115 



 
 

Tabela 5.19. Resultados dos comitês heterogêneos com 6 classificadores e 3 algoritmos

 ...................................................................................................................................... 115 

Tabela 5.20. Resultados dos comitês heterogêneos com 6 classificadores e 2 algoritmos

 ...................................................................................................................................... 116 

Tabela 5.21. Resultados dos comitês heterogêneos com 12 classificadores ............... 117 

Tabela 5.22. Resultados do KNN sobre a partição SC .................................................. 117 

Tabela 5.23. Resultados da AD sobre a partição SC ..................................................... 118 

Tabela 5.24. Resultados do NB sobre a partição SC ..................................................... 118 

Tabela 5.25. Resultados do KNN sobre a partição SC .................................................. 119 

Tabela 5.26. Resultados das RNA sobre a partição SC ................................................. 120 

Tabela 5.27. Resultados dos comitês homogêneos ..................................................... 121 

Tabela 5.28. Resultados dos comitês heterogêneos com 3 classificadores ................. 122 

Tabela 5.29. Resultados dos comitês heterogêneos com 6 classificadores e 3 algoritmos

 ...................................................................................................................................... 123 

Tabela 5.30. Resultados dos comitês heterogêneos com 6 classificadores e 2 algoritmos

 ...................................................................................................................................... 124 

Tabela 5.31. Resultados dos comitês heterogêneos com 12 classificadores ............... 124 

Tabela 5.32. Resultados do KNN sobre a partição 50% ............................................... 125 

Tabela 5.33. Resultados da AD sobre a partição 50% .................................................. 126 

Tabela 5.34. Resultados do NB sobre a partição 50% .................................................. 126 

Tabela 5.35. Resultados da SVM sobre a partição 50% ............................................... 127 

Tabela 5.36. Resultados do KNN sobre a partição 50% ............................................... 128 

Tabela 5.37. Resultados dos comitês hommogêneos .................................................. 129 

Tabela 5.38. Resultados dos comitês heterogêneos com 3 classificadores ................. 130 

Tabela 5.39. Resultados dos comitês heterogêneos com 6 classificadores e 3 algoritmos

 ...................................................................................................................................... 131 

Tabela 5.40. Resultados dos comitês heterogêneos com 6 classificadores e 2 algoritmos

 ...................................................................................................................................... 131 

Tabela 5.41. Resultados dos comitês heterogêneos com 12 classificadores ............... 132 

Tabela 6.1. Síntese dos experimentos com classificadores individuais aplicados à base de 

dados original ............................................................................................................... 136 



 
 

Tabela 6.2. Síntese dos testes de wilcoxon entre classificadores individuais aplicados à 

base de dados original .................................................................................................. 137 

Tabela 6.3. Síntese dos experimentos com classificadores individuais aplicados à 

partição PDF.................................................................................................................. 138 

Tabela 6.4. Síntese dos testes de hipóteses entre classificadores individuais aplicados à 

partição PDF.................................................................................................................. 138 

Tabela 6.5. Síntese dos experimentos com classificadores individuais aplicados à 

partição SC .................................................................................................................... 139 

Tabela 6.6. Síntese dos testes de hipóteses entre classificadores individuais aplicados à 

partição SC .................................................................................................................... 139 

Tabela 6.7. Síntese dos experimentos com classificadores individuais aplicados à 

partição 50% ................................................................................................................. 140 

Tabela 6.8. Síntese dos testes de hipóteses entre classificadores individuais aplicados à 

partição 50% ................................................................................................................. 140 

Tabela 6.9. Síntese dos testes de hipóteses entre comitês de classificadores e modelo do 

algoritmo individual com melhor desempenho ........................................................... 143 

Tabela 6.10. Síntese dos testes de wilcoxon entre comitês de classificadores e modelo 

do algoritmo individual com melhor desempenho na partição PDF ........................... 146 

Tabela 6.11. Síntese dos testes de wilcoxon entre comitês de classificadores e modelo 

do algoritmo individual com melhor desempenho na partição SC .............................. 148 

Tabela 6.1.2. Síntese dos testes de wilcoxon entre comitês de classificadores e modelo 

do algoritmo individual com melhor desempenho ...................................................... 150 

Tabela 6.13. Síntese do comparativo entre comitês e classificadores indivividuais em 

relação as médias de taxas de acerto........................................................................... 153 

Tabela 6.14. Síntese do comparativo entre comitês homogêneos e heterogêneos ... 155 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 AD – Árvore de Decisão 

 AG - Algoritmo Genético 

AVA - Ambiente Virtual de Aprendizado 

BAGGING - Bootstrap Aggregation and Combining 

EAD - Educação à distância 

IA – Inteligência Artificial 

ITS – Intelligent Tutoring System 

JMETAL - Framework Metaheuristic Algorithms in Java 

KNN - k-Nearest Neighbor Algorithm 

LMS - Learning Management System 

MDE - Mineração de Dados Educacionais 

MLP - Multilayer Perceptron 

MOODLE - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 

NB – Naive Bayes 

RNA – Redes Neurais Artificiais 

SEAH - Sistema Educacional Adaptativo de Hipermídia  

SMC - Sistema Multiclassificador 

STI – Sistemas Tutores Inteligentes 

SVM - Support Vector Machine 

TAE – Teoria de Aprendizado Empírico 

 

 

 

  



 
 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................... 17 

1.1. Considerações Iniciais ........................................................ 17 

1.2. Motivação .............................................................................. 19 

1.3. Objetivos ............................................................................... 21 

1.4. Estrutura do Trabalho .......................................................... 22 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ......................................................... 24 

2.1. Aprendizado de Máquina ..................................................... 24 

2.1.1. Base de Dados ................................................................... 24 

2.1.2. Etapas do processo de mineração de dados ...................... 27 

2.1.3. Paradigmas de Aprendizado de Máquina ........................... 28 

2.1.4. Atividades de Mineração de dados ..................................... 29 

2.1.5. Classificação ....................................................................... 32 

2.1.6. Combinação de Classificadores .......................................... 33 

2.2. Algoritmos de Aprendizado ................................................ 41 

2.2.1. k-Nearest Neighbor Algorithm ............................................. 41 

2.2.2. Árvore de Decisão............................................................... 42 

2.2.3. Naive Bayes ........................................................................ 43 

2.2.4. Suport Vector Machine ........................................................ 44 

2.2.5. Redes Neurais Artificiais ..................................................... 45 

2.3. Mineração de Dados Educacionais .................................... 46 

2.3.1. Ambientes Virtuais de aprendizagem.................................. 49 

2.3.2. Moodle ................................................................................ 50 

2.4. Frameworks .......................................................................... 51 

2.4.1. Weka ................................................................................... 51 

2.3.1 Orange ................................................................................. 54 

2.5. Avaliação de classificadores .............................................. 55 

2.6. Teste de Hipótese ................................................................ 57 

2.7. Considerações Finais .......................................................... 58 

3. TRABALHOS RELACIONADOS ....................................................... 60 

3.1. MDE: uma revisão do estado da arte ................................. 60 

3.2. Avaliação de estudantes em Cursos EAD ......................... 66 



 
 

3.3. Comitê de classificadores para predizer performance de 

estudantes em EAD .................................................................................... 68 

3.4. Combinando diferentes modos de gerar diversidade ...... 71 

3.5. Otimização em comitês de classificadores ....................... 74 

3.6. Considerações Finais .......................................................... 77 

4. PROPOSTA DO TRABALHO ............................................................. 80 

4.1. O problema ........................................................................... 80 

4.2. Proposta do Trabalho .......................................................... 80 

4.2.1. Base de Dados ................................................................... 81 

4.2.2. Comitês de Classificadores ................................................. 87 

4.3. Metodologia do Trabalho ..................................................... 88 

4.3.1. Metodologia aplicada ao trabalho proposto ........................ 91 

4.3.2. Metodologia de Treinamento .............................................. 94 

5. EXPERIMENTOS REALIZADOS ...................................................... 98 

5.1. Fase 1: Experimentos na base de dados original ............. 99 

5.1.1. Classificadores Individuais – Base de Dados Original ........ 99 

5.1.2. Comitês de Classificadores – Base de Dados Original ..... 103 

5.2. Fase 2: Experimentos na partição “PDF” ........................ 109 

5.2.1. Classificadores Individuais – Partição PDF ....................... 109 

5.2.2. Comitês de Classificadores – Partição PDF ..................... 113 

5.3. Fase 3: Experimentos na partição “SC”........................... 117 

5.3.1. Classificadores Individuais – Partição SC ......................... 117 

5.3.1. Comitês de Classificadores – Partição SC ........................ 121 

5.4. Fase 4: Experimentos na partição “50%” ........................ 125 

5.4.1. Classificadores Individuais – Partição 50% ....................... 125 

5.4.2. Comitês de Classificadores – Partição 50% ..................... 129 

5.5. Considerações Finais.............................................................. 133 

6. ANÁLISES COMPARATIVAS .......................................................... 135 

6.1. Classificadores Individuais ............................................... 135 

6.1.1. Análise Comparativa - Fase 1: Base de Dados Original ... 135 

6.1.2. Análise Comparativa - Fase 2: Partição PDF .................... 137 

6.1.3. Análise Comparativa - Fase 3: Partição SC ...................... 139 

6.1.4. Análise Comparativa - Fase 4: Partição 50% .................... 140 

6.2. Classificadores Individuais x Comitês ............................. 142 



 
 

6.2.1. Análise Comparativa - Fase 1: Base de Dados Original ... 143 

6.2.2. Análise Comparativa - Fase 2: Partição PDF .................... 145 

6.2.3. Análise Comparativa - Fase 3: Partição SC ...................... 148 

6.2.4. Análise Comparativa - Fase 4: Partição 50% .................... 150 

6.2.5. Análise Comparativa Geral – Classificadores Individuais x 

Comitês 153 

6.3. Comitês Homogêneos x Comitês Heterogêneos ............ 154 

6.4. Base de dados Original x Partições ................................. 156 

6.5. Quantidade de classificadores (3, 6 e 12) ........................ 157 

6.6. Considerações Finais ........................................................ 158 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................... 160 

REFERÊNCIAS .............................................................................................. 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1: Introdução 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Esse capítulo está dividido em quatro seções. A Seção 1.1 apresenta as 

considerações iniciais do trabalho, na qual foi realizada uma contextualização 

sobre o tema abordado nesse trabalho. A Seção 1.2 descreve a motivação do 

trabalho proposto. Enquanto a Seção 1.3 elenca os principais objetivos do 

trabalho. Finalmente, a Seção 1.4 descreve a organização do trabalho, isto é, 

como o trabalho está estruturado.  

 

1.1. Considerações Iniciais 

 

Segundo Resende (2005), a inteligência artificial (IA) pode ser 

caracterizada como a área que visa capacitar as máquinas a utilizar 

conhecimento e raciocínio no desempenho de atividades semelhantes 

normalmente executadas por seres humanos. Essa área tem conquistado 

avanços em diversos domínios de aplicação. A IA tem como uma de suas 

importantes vertentes o aprendizado de máquina, o qual também pode ser 

denominado de mineração de dados ou extração de conhecimento de bases de 

dados. Ainda de acordo Resende (2005), o processo de extração do 

conhecimento de bases de dados tem o objetivo de encontrar conhecimento a 

partir de um conjunto de dados e utilizá-lo em um processo decisório.  

A mineração de dados não é propriamente uma novidade, haja vista já ter 

sido aplicada em diferentes contextos, tais como: Negócios (BERRY; LINOFF, 

1997), Medicina (DELEN et.al 2005) (CIOS, K.; MOORE, G., 2002) e Genética 

(IRATXETA, 2002). Todavia, os algoritmos aplicados ao longo dos anos têm 

alcançado outros horizontes; isto é, outros potenciais domínios têm sido foco de 

aplicações das diversas técnicas de mineração. Uma dessas áreas, que tem 

apresentando um enorme potencial e significativos resultados, ficou conhecida 

como educacional data mining ou mineração de dados educacionais (MDE) 

(BAKER, 2011).  

A MDE não foi alavancada casualmente. A utilização de novos recursos 

na área da educação, principalmente atrelados ao desenvolvimento tecnológico 

da internet, foi imprescindível para concretizar a estruturação desse novo 

domínio de pesquisas. Segundo ROMERO et.al. (2010), o uso da internet na 
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educação tem criado um novo contexto conhecido como e-learning ou educação 

baseada na web. Essa utilização tem possibilitado a geração e disponibilização 

de uma larga quantidade de informações. Dentre essas informações estão dados 

relativos à interação dos usuários nos ambientes virtuais de aprendizagem 

(AVA), os quais podem ser utilizados para extração de conhecimento.  

Além dos ambientes e-learning, os sistemas tutores inteligentes também 

estão altamente relacionados à área de MDE (REATEGUI, Eliseo; 

LORENZATTI, Alexandre, 2005). Esses têm sido alvo de constante 

aprimoramento, visando possibilitar a extração de um melhor desempenho dos 

estudantes. Assim, pode-se afirmar que um dos principais objetivos da MDE é 

explorar uma grande quantidade de dados educacionais que forneça 

informações para permitir uma maior compreensão do processo de aprendizado 

(Romero, 2011). 

No que concerne à seleção das técnicas a serem aplicadas, é possível 

afirmar que estabelecer como os dados serão trabalhados para que bons 

resultados sejam atingidos, não se trata de uma tarefa trivial (ROMERO, 2010). 

Existe uma infinidade de algoritmos nessa área e um dos fatores mais 

preponderantes nesse caso não é apenas a escolha dos algoritmos a serem 

aplicados, mas também de que forma serão definidos os modelos utilizando 

esses algoritmos. Isto é, faz-se importante definir que configurações serão 

especificadas na aplicação das técnicas de mineração de dados escolhidas para 

geração dos modelos a serem utilizados. Além disso, a escolha das abordagens 

e a condução da metodologia a ser seguida também interferem nos resultados, 

assim como outros fatores.  

Considerando o escopo de problemas de classificação, existem vários 

temas que podem ser trabalhados, tais como: predição de rendimento escolar, 

predição de evasão escolar, etc. Devido à experiência constatada em outros 

trabalhos realizados nos mais diversos domínios de aplicação, é possível 

perceber que existem vários meios de buscar melhores resultados em problemas 

de classificação que permitam resultados mais relevantes em detrimento da 

realização de análises em experimentos usando apenas classificadores 

individuais.  

Um dos meios de incrementar o desempenho dos experimentos consiste 

na utilização de sistemas multiclassificadores, ou seja, os modelos podem ser 
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definidos de forma a combinar classificadores (KUNCHEVA, 2004) (SANTANA, 

2012), conforme será detalhado posteriormente, o que também pode ser 

considerado útil na busca por resultados mais eficientes.  

Com relação aos dados, podem ser considerados determinantes para 

obtenção de resultados relevantes os seguintes aspectos: número e qualidade 

das instâncias das bases de dados utilizadas, quantidade e significância dos 

atributos e ainda peculiaridades do próprio domínio de aplicação. Por isso, todos 

esses fatores devem ser criteriosamente e antecipadamente analisados. 

Segundo (FACELI et. al., 2011), quanto maior a quantidade de dados utilizada 

maior tende a ser a acurácia do modelo. 

De acordo com o contexto apresentado, esse trabalho propõe a realização 

e análise de experimentos na área de MDE. Mais especificamente, considerando 

o contexto de predição de rendimento escolar. Para isso, apresenta como um 

dos principais diferenciais a utilização de modelos combinados, denominados de 

comitês de classificadores possivelmente aprimorados pelo emprego de 

mecanismos de diversidade. 

 

1.2. Motivação 

 

A área de MDE vem mostrando-se extremamente promissora (BAYKER, 

2011), sobretudo pela grande quantidade de dados gerados constantemente, 

aguardando para serem explorados. Diante das pesquisas realizadas para 

identificar o que já foi publicado nessa área verificou-se a utilização de técnicas 

de aprendizado de máquina com classificadores individuais (CONTI, Fabieli; 

CHARÃO, Andrea, 2011) (DIAS et.al 2008).  

Não foram encontrados muitos trabalhos com foco em técnicas de 

combinação de classificadores e tendo como objetivo de atingir resultados mais 

significativos na área de MDE. Sendo esse uma das principais motivações desse 

trabalho, já que essa abordagem comprovadamente tem conquistado resultados 

relevantes em outras áreas de conhecimento (PINTRO, 2012) (YANG, KING, 

2009).  

Um trabalho encontrado utilizando essa estratégia definiu um comitê de 

classificadores para predizer desempenho de estudantes em EAD foi o trabalho 

de KOTSIANTIS, S. et. al (2010), cuja tarefa de predição é a mesma abordada 
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nesse trabalho, contudo apresentando uma exploração de dados mais superficial 

em com foco um pouco diferente do presente trabalho.  

De acordo com Kuncheva (2004), trabalhos experimentais e teorias 

desenvolvidas para certo número de casos demostram o sucesso da 

combinação de métodos de classificação. Dessa forma, esses trabalhos 

mostram na prática os benefícios do emprego de multiclassificadores, o que 

fortalece ainda mais a motivação para utilizá-los.  

Os dados utilizados no trabalho corrente foram provenientes da interação 

de estudantes em ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), um dos AVA mais 

utilizados na atualidade, procedimento já adotado em outros trabalhos (CONTI, 

2011). É válido salientar ainda que os dados utilizados para composição da base 

de dados foram oriundos das interações em um AVA configurado para obter uma 

maior quantidade de atributos relevantes em relação aos atributos utilizados em 

outros trabalhos. O fato de incrementar a quantidade de atributos relevantes 

enriquecerá a base de dados original utilizada por esse trabalho em relação a 

trabalhos publicados anteriormente. 

Sendo assim, esse trabalho pode ser enquadrado na área de MDE, 

focando no aprimoramento computacional dessa área, mais precisamente com 

a utilização de comitês de classificadores, apresentando essa estratégia como 

diferencial em relação às abordagens aplicadas até então. Em geral, como já 

mencionado, muitos trabalhos restringem-se a realizar experimentos utilizando 

apenas classificadores individuais e os resultados obtidos em cada um dos 

classificadores é comparado com os demais para que se analise a eficácia dos 

classificadores empregados para um determinado problema.  

Utilizar uma abordagem baseada em comitês que utilizam classificadores 

diferentes em detrimento a utilização exclusiva de classificadores individuais 

culmina em um diferencial relevante para o trabalho. Além da escolha da 

abordagem utilizando comitês de classificadores, esse trabalho apresenta como 

diferenciais a definição de uma base de dados enriquecida com uma quantidade 

maior de atributos relevantes para o problema e definição de comitês 

diferenciados em relação aos que já vem sendo desenvolvidos até então. 
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1.3. Objetivos 

 

O principal objetivo desse trabalho é estudar a viabilidade de incrementar 

o desempenho da tarefa de predição de rendimento escolar dos estudantes em 

relação a obtenção de maiores taxas de acerto utilizando como uma das 

principais estratégias a aplicação de comitês de classificadores em variações de 

uma determinada base de dados. Para alcançar o objetivo geral 

supramencionado alguns objetivos específicos foram concretizados. Esses 

objetivos estão descritos a seguir: 

 

 Realizar a preparação do ambiente virtual de aprendizagem para obter a 

extração dos dados relevantes a fim de criar uma base de dados, assim 

como, realizar o pré-processamento dos dados obtidos; 

 Definir e executar diversos experimentos com classificadores individuais 

e com comitês de classificadores, englobando dentre esses experimentos 

técnicas de seleção para realização de experimentos com partições da 

base de dados original; e 

 Analisar os resultados obtidos através dos comparativos entre os 

experimentos realizados com as diversas variações de abordagens 

aplicadas aos classificadores individuais e aos comitês de classificadores. 
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1.4. Estrutura do Trabalho 

 

Este trabalho está dividido em sete capítulos, conforme descritos a seguir: 

 

 O Capítulo 1 apresenta as considerações iniciais, abarcando a 

contextualização do trabalho proposto, registrando a motivação do 

trabalho e elencando os objetivos a serem alcançados; 

 O Capítulo 2 apresenta um embasamento teórico sobre os diversos 

assuntos relacionados ao trabalho proposto, dentre os quais: aprendizado 

de máquina, mineração de dados educacionais e ambientes virtuais de 

aprendizagem; 

 O Capítulo 3 trata de trabalhos já publicados e relacionados ao trabalho 

proposto, ou seja, um estado da arte, incluindo o que já foi realizado na 

área de MDE e o que foi realizado em outras áreas que podem ser 

aplicados no trabalho em questão; 

  O Capítulo 4 apresenta a proposta do presente trabalho, incluindo o 

problema em questão e a metodologia seguida no decorrer da execução 

do trabalho e seus experimentos;  

 O Capítulo 5 contempla os resultados dos experimentos realizados; 

 O Capítulo 6 abarca as diversas análises realizadas a partir dos 

experimentos apresentados no capítulo anterior; e 

 O capítulo 7 mostra as considerações finais do trabalho em questão. 
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Capítulo 2: 
Fundamentação Teórica 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica que servirá de 

embasamento para apoiar esse trabalho. A Seção 2.1 trata do assunto de 

aprendizado de máquina, incluindo definições importantes que serão utilizadas 

ao longo de todo esse trabalho. A Seção 2.2 apresenta os principais algoritmos 

que serão utilizados nos classificadores. Em seguida, a Seção 2.3 trata mais 

especificamente da mineração de dados educacionais. A Seção 2.4 aborda dois 

importantes frameworks utilizados na exploração de dados, dentre os quais o 

weka foi utilizado. Já a Seção 2.5 explica como funcionam os testes de hipótese, 

enquanto a Seção 2.6 trata do processo de validação. Finalmente, a Seção 2.7 

expõe as considerações finais desse capítulo. 

 

2.1. Aprendizado de Máquina 

 

De forma bem simplória, é possível afirmar que a inteligência artificial 

busca representar o processo de aquisição de conhecimento realizado por seres 

humanos em máquinas. Seguindo essa linha de raciocínio, é possível dotar as 

máquinas de “inteligência”, ou seja, máquinas capazes de extrair conhecimento 

a partir de dados brutos.  

Em geral, segundo Solange (2005), o processo de aquisição do 

conhecimento pode ser representado por meio de cinco etapas: identificação, 

conceituação, formalização, implementação e testes.  Essas etapas podem 

servir como roteiro para aplicação de diversas técnicas que têm sido 

desenvolvidas e aprimoradas ao longo dos anos. Nesse contexto, uma das áreas 

da inteligência artificial que vem sendo utilizada para tratar diversos problemas 

em diferentes domínios de aplicação, é denominada aprendizado de máquina. 

 

2.1.1. Base de Dados 

 

Para aplicar técnicas de aprendizado de máquina, é necessário ter um 

conjunto de dados formando uma base de dados disponível que esteja 

condizente com os requisitos predefinidos por tais técnicas. Considere a Tabela 

2.1 a seguir. Ela ilustra uma pequena base de dados fictícia para facilitar o 
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entendimento com relação aos conceitos mais triviais utilizados para descrever 

as bases de dados em relação à extração de conhecimento. 

 

Tabela 2.1. Base de dados fictícia.  

Instâncias Tempo diário 

no computador 

Interesse por 

tecnologia 

Idade Conhecimento em 

Informática 

Nível de acesso à Internet 

(classe ou rótulo) 

I1 10 Alto 17 Alto Alto 

I2 2 Baixo 28 Médio Baixo 

I3 6 Médio 15 Médio Médio 

I4 1 Médio 30 Baixo Baixo 

I5 12 Alto 43 Médio Alto 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

 

 As informações sobre cada registro da base de dados são geralmente 

denominadas de instância ou exemplo. Na Tabela 2.1, cada instância exibe 

informações sobre um indivíduo e está sendo representada por uma linha. Nessa 

base de dados, tem-se então 5 instâncias (I1, I2, I3, I4 e I5). Cada instância é 

caracterizada por diversos atributos, sendo que cada atributo (representado em 

colunas) deve possuir um valor que compõe uma das características de uma 

dada instância.  

No exemplo em questão, cinco atributos são exibidos e denominados de: 

tempo diário no computador, interesse por tecnologia, idade, conhecimento em 

informática e nível de acesso à internet. O valor do atributo “idade” para instância 

I4, por exemplo, é “30”. Já o atributo “interesse por tecnologia” dessa mesma 

instância I4 apresenta valor “Médio”. 

Um dos atributos da base de dados é chamado de rótulo, esse atributo 

também possui um valor, contudo é considerado um atributo especial porque 

representa a classificação de uma dada instância da base de dados. Por isso 

esse rótulo também é conhecido como classe, isto é, o atributo que caracteriza 

o resultado esperado de uma classificação. No caso do exemplo da Tabela 2.1, 

o rótulo está representado pela última coluna “nível de acesso à internet”. Isso 

significa que no processo de extração de conhecimento, os valores dos atributos 

de cada instância são considerados para enquadra-la em alguma classe ou 

rótulo (saída desejada).  

Dependendo do contexto do problema, as instâncias podem ou não 

apresentar rótulos previamente definidos. Em alguns casos, os rótulos ou 
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classes são definidos para as instâncias de uma base de dados apenas após a 

execução de experimentos empregando técnicas de aprendizado de máquina.  

 A quantidade de instâncias e atributos de uma base de dados é muito 

relevante, pois pode repercutir de forma crucial nos resultados obtidos nos 

experimentos. Além disso, a qualidade dos dados utilizados também é decisiva 

para obtenção de resultados satisfatórios. Se uma base de dados for composta 

apenas por dados irrelevantes, aleatórios, incompletos e ruidosos; os resultados 

provavelmente não terão nenhum significado. Por isso, não adianta transformar 

um conjunto de dados quaisquer em uma base de dados e aplicar técnicas de 

aprendizado de máquina esperando extrair conhecimento útil.  

Não existe apenas uma técnica para a realização de experimentos na área 

de aprendizado de máquina, mas sim várias. Realizar experimentos com 

diversos algoritmos utilizando diferentes paradigmas e configurações distintas, 

seguindo diferentes metodologias, para os mais variados tipos de problemas, é 

o desafio que torna essa área tão instigante e promissora.  

Independente das técnicas que serão utilizadas, da forma como os 

experimentos serão conduzidos, do domínio em que se esteja trabalhando e até 

mesmo dos objetivos esperados; é crucial que os dados que serão utilizados 

sejam pré-processados previamente. Isto é, os dados precisam ser analisados e 

filtrados antes do início dos experimentos, para incrementar as chances de 

obtenção de resultados mais relevantes. 

O pré-processamento consiste em tratar a base de dados de tal forma a 

evitar problemas originados de dados ruidosos, incompletos, redundantes e 

inconsistentes e dessa forma, permitir a melhoria na qualidade desses dados 

(FACELI, 2011). Os dados ruidosos podem ser originados, por exemplo, de erros 

aleatórios ou valores aberrantes, enquanto os dados incompletos consideram 

ausência de valores, ausência de atributos relevantes e valores agregados.  

Para evitar os problemas supracitados, podem ser realizadas diversas 

alterações nas bases de dados, tais como: limpeza dos dados, remoção de 

valores aberrantes e transformação de dados. Essa última, por exemplo, é 

utilizada devido à possibilidade de existirem dados em diferentes escalas. Além 

dessas, a redução de dados também pode ser empregada, a qual pode ser 

realizada tanto em função de instâncias quanto em função de atributos.  
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Há ainda técnicas para redução de dimensionalidade, integração de 

dados, dentre outras. Finalmente, algumas alterações realizadas no pré-

processamento podem também ser oriundas da necessidade de adequar a base 

de dados para aplicação de certos métodos, pois alguns métodos trabalham 

melhor com certos tipos de dados. Por exemplo, utilizando um algoritmo como 

naive bayes (NB) baseado em estatística, pode ser mais apropriado trabalhar 

com dados numéricos. Nesse caso, pode ser realizada uma conversão de dados 

nominais para dados numéricos. 

 

2.1.2. Etapas do processo de mineração de dados 

 

A mineração de dados tornou-se rapidamente uma área de atuação 

extremamente promissora em virtude do grande volume de dados disponíveis e 

da demanda existente. Diversos domínios podem gerar dados que sirvam de 

origem para o processo de mineração de dados, pois esse pode ser aplicado a 

diferentes contextos. Na Figura 2.1, é possível visualizar as etapas do processo 

de mineração de dados, de acordo com Solange (2005). 

 

Figura 2.1. Etapas do processo de mineração de dados. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

 

Cada domínio pode apresentar diversos problemas que possibilitem a 

aplicação de técnicas de mineração de dados, todavia para que seja possível 

identificar esses problemas, é necessário estudar o domínio em questão 

detalhadamente, conhecendo suas demandas e peculiaridades. Dependendo do 

domínio, muitas vezes é interessante ter a disposição especialista na área, não 

somente para identificação dos problemas, mas também para analisar e avaliar 

os resultados no pós-processamento, utilizando o conhecimento adquirido desse 

processo de forma satisfatória. 
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A etapa de pré-processamento, consiste em realizar processos de 

extração e integração, limpeza, transformação dos dados, seleção e redução dos 

dados. Isso significa dizer que os dados precisam ser preparados para realização 

dos experimentos. A etapa de processamento consiste na execução dos 

experimentos propriamente ditos. Sendo necessário, decidir previamente quais 

as técnicas de mineração que serão utilizadas. De forma geral, essas técnicas 

podem ser divididas em técnicas preditivas que incluem algoritmos de 

classificação e regressão; técnicas descritivas, tais como: regras de associação 

e agrupamento (SOLANGE, 2005).  

Na fase de pós–processamento, os dados são analisados e avaliados. 

Como já mencionado anteriormente, essa é uma tarefa que exige um profundo 

conhecimento do domínio que está sendo tratado, por isso não é uma tarefa 

trivial. Essa etapa é extremamente importante, pois não há sentido em obter 

resultados dos quais não se consiga extrair um conhecimento útil, isso seria 

como possuir um carro de última geração e não saber dirigir esse carro.  

 

2.1.3. Paradigmas de Aprendizado de Máquina  

  

Um paradigma de aprendizado pode ser entendido de acordo com o modo 

como acontece o aprendizado dado um conjunto de exemplos. Com relação aos 

paradigmas de aprendizado, de acordo com Solange (2005), existem, dentre 

outros, os paradigmas: simbólico, estatístico, baseado em exemplos, 

conexionista e evolutivo. Cada paradigma fundamenta-se em ideias diferentes 

para extração do conhecimento. Em geral, cada algoritmo de aprendizado pode 

ser enquadrado em algum paradigma conhecido.  

O paradigma simbólico está baseado na ideia de utilizar representações 

simbólicas representadas como expressões lógicas. O algoritmo da árvore de 

decisão, por exemplo, está enquadrado no paradigma simbólico, pois busca 

aprender novos conhecimentos construindo representações simbólicas ao 

analisar seus exemplos e contraexemplos. Outros algoritmos enquadrados 

nesse paradigma são: regras de decisão e redes semânticas. 

 Enquanto isso, o paradigma estatístico como o nome já sugere utiliza 

técnicas provenientes da estatística. O naive bayes é um algoritmo bastante 

conhecido que está enquadrado no paradigma estatístico, pois utiliza um modelo 
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probabilístico para induzir conhecimento. Uma das características principais dos 

algoritmos do paradigma estatístico é considerar que os valores dos atributos 

estejam normalmente distribuídos. 

Outro paradigma já supramencionado é o paradigma baseado em 

exemplos. Esse paradigma possui algumas características importantes, dentre 

as quais: memoriza as instâncias que fazem parte da base de dados de 

treinamento, utiliza medidas de similaridades para realizar comparações entre 

instâncias e compara uma nova instância com as instâncias já memorizadas. Um 

dos algoritmos do paradigma baseado em exemplos mais utilizado é o k-Nearest 

Neighbor Algorithm (KNN).  

O paradigma conexionista é caracterizado por algoritmos compostos de 

unidades fortemente interconectadas. Nesse paradigma é possível destacar as 

redes neurais artificiais, as quais podem ser descritas como construções 

matemáticas que se inspiraram em conceitos da biologia, mais especificamente, 

no sistema nervoso.  

 

2.1.4. Atividades de Mineração de dados 

 

Além dessa categorização dos algoritmos quanto aos paradigmas 

utilizados, é pertinente verificar que as tarefas propostas relativas a problemas 

de extração de conhecimento também podem ser classificadas segundo os 

objetivos a que se propõem. Dependendo da tarefa a ser executada, há uma 

categorização para enquadrá-la. Dentre outras possibilidades, as tarefas podem 

ser divididas entre dois grupos: preditivas e descritivas. As tarefas preditivas e 

descritivas, por sua vez, podem ser subdivididas, conforme pode ser visualizado 

na Figura 2.2, a seguir. 
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Figura 2.2. Tarefas de Mineração de Dados  

 

Fonte: Solange (2005). 

 

No caso da aplicação de atividades preditivas, os algoritmos utilizados 

nesse tipo de atividades são comumente denominados de algoritmos 

supervisionados. Os problemas podem ser descritos como problemas de 

classificação ou regressão. Tanto o classificador como o regressor são gerados 

a partir dos processos indutivos que permitem obter conclusões genéricas com 

base em um conjunto de exemplos específico.  

Ambos, classificador e regressor, são utilizados com a finalidade de 

predizer os rótulos de saída para cada exemplo testado, considerando classes 

previamente definidas. Mais especificamente, eles são utilizados no processo de 

aprendizado de máquina supervisionado. Basicamente, o que diferencia um 

classificador de um regressor é o tipo de rótulo dos dados induzidos nesse 

processo. No caso da classificação, os rótulos são discretos, enquanto no caso 

da regressão, os rótulos são contínuos. A Figura 2.3 a seguir, auxilia no 

entendimento do processo de classificação. 
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Figura 2.3. Processo de Classificação 

 

Fonte: Solange (2005). 

 

 Diferentemente das atividades preditivas, nas quais cada instância do 

conjunto de dados possuía um rótulo de saída previamente conhecido, nas 

atividades descritivas esse rótulo não está previamente determinado. De acordo, 

com as técnicas empregadas durante os experimentos de extração de 

conhecimento, podem ser obtidas relações entre instâncias que determinem a 

geração de grupos com características semelhantes e que poderão ser rotulados 

na análise dos resultados desses experimentos.  

Os rótulos obtidos nas atividades descritivas não são originados de 

processos determinísticos, ou seja, diferentes agrupamentos podem ser obtidos 

e assim, diferentes rótulos atribuídos em função dos experimentos realizados. A 

obtenção desses rótulos é imprevisível, assim como as relações que estão 

estabelecidas através deles. A análise dos resultados obtidos através da 

execução de técnicas descritivas, muitas vezes não é trivial, contudo, se 

analisados de forma cuidadosa por especialistas no domínio tratado, os 

resultados podem repercutir em conhecimentos relevantes. Os algoritmos 

utilizados em atividades descritivas são conhecidos comumente como algoritmos 

não supervisionados.  



32 
 

2.1.5. Classificação 

 

Como visto na Seção anterior, as tarefas de aprendizado de máquina 

podem ser divididas em dois grandes grupos: tarefas preditivas e tarefas 

descritivas. Dentro do grupo das tarefas preditivas estão as tarefas de 

classificação. As tarefas de classificação consistem em prever os rótulos (ou 

classes) previamente definidos para cada instância de uma base de dados. 

Diversos algoritmos podem ser utilizados na tarefa de classificação, cada um 

deles seguindo um tipo de paradigma, dentre os quais estão: simbólico, 

estatístico, baseado em exemplos, conexionista e evolutiva (conforme abordado 

anteriormente). 

Não existe um algoritmo que seja considerado mais eficiente em 

detrimento dos demais em todas as situações. Os algoritmos podem gerar 

diferentes modelos em função das configurações que forem estabelecidas para 

eles. No caso do termo classificador, tem-se um modelo definido para tarefa de 

classificação de instâncias, ou seja, classificadores são modelos que classificam 

instâncias de uma base de dados. Um algoritmo pode originar várias modelos 

diferentes. 

Dentre esses modelos também não se pode eleger um que apresente 

sempre um rendimento superior em todas as situações. Isso porque os 

resultados obtidos não dependem exclusivamente do algoritmo ou mesmo do 

modelo que se esteja utilizando. Depende também das características peculiares 

de cada base de dados e do domínio do problema.  

É comum que diferentes classificadores sejam testados em uma mesma 

base de dados ou em variações de uma base de dados original e comparados 

na busca por um modelo que apresente melhores resultados em um determinado 

contexto. Dependendo do problema a ser atacado, a execução de experimentos 

com classificadores individuais pode apresentar resultados interessantes, 

todavia é possível tentar obter resultados ainda mais promissores ao combinar 

diferentes classificadores.   
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2.1.6. Combinação de Classificadores 

 

Um sistema multiclassificador (SMC) consiste na combinação de 

classificadores individuais, também denominados classificadores base, que 

trabalham cooperando entre si em prol de um mesmo objetivo que é classificar 

instâncias de uma base de dados. Conforme Kuncheva (2004) através da 

combinação de classificadores, objetiva-se conseguir uma maior acurácia na 

classificação com aumento da complexidade. Para conseguir bons resultados é 

relevante focar esforços na escolha de bom conjunto de classificadores base, 

assim como de um bom método de combinação desses classificadores. 

O que faz os comitês apresentarem um diferencial todo especial deve-se 

ao fato de serem capazes de minimizar erros e obter resultados mais precisos. 

Isso porque ao invés de cada classificador apresentar uma decisão de modo 

independente, como pode ser visualizado através da Figura 2.4, é possível 

combinar decisões de classificadores diferentes, conforme Figura 2.5. A 

combinação de classificadores pode permitir que juntos esses sejam capazes de 

superar limitações existentes em relação a sua execução individual, já que cada 

um deles possui suas particularidades.  

 

Figura 2.4. Classificadores Individuais. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Figura 2.5. Sistema Multiclassificador. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

 

Para trabalhar de forma combinada, no entanto, é necessário definir como 

as decisões serão relacionadas para que resultem em uma única saída. A 

princípio, cada classificador individual é chamado de classificador base. Se o 

classificador base for executado isoladamente, ele apresenta uma decisão que 

prevê um rótulo para cada instância de um problema, como mostrado na Figura 

2.4, todavia no caso de um multiclassificador essas decisões precisam ser 

combinadas para que ao final apresente apenas um único rótulo como decisão 

do multiclassificador, como representado na Figura 2.5.  

As formas como esses classificadores irão interagir também podem ser 

diferentes. Para que um SMC seja definido, é necessário então além de escolher 

os classificadores base que irão compor esse SMC, escolher também a função 

ou mecanismo de combinação desses classificadores. Os SMC podem ser ainda 

categorizados em dois grupos em função de sua arquitetura, são elas: modulares 

ou paralelos.  

O multiclassificador modular divide a tarefa total em tarefas menores, 

atribuindo a cada classificador base uma das subtarefas. Por outro lado, o 

multiclassificador paralelo, confere a cada um de seus classificadores base a 

tarefa de realizar a classificação individualmente e de forma simultânea. Os 
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resultados obtidos são então combinados em um resultado único. Os 

multiclassificadores paralelos são também conhecidos como ensembles ou 

comitês de classificadores. A utilização de comitês fortalece a possibilidade de 

que as diferenças entre os classificadores base possam resultar em informações 

complementares. 

Em geral, um SMC pode ser constituído através de dois processos: 

seleção e fusão. Com base em Kuncheva (2004) pode-se afirmar que para 

integrar os resultados dos classificadores essas duas técnicas podem ser 

utilizadas. Em ambas as técnicas, os classificadores base trabalham 

conjuntamente para atribuir um único rótulo final para cada instância da base de 

dados utilizada como entrada do sistema, o que diferencia essas técnicas é a 

forma como esses classificadores base trabalham. 

No caso da seleção, aproveita-se a parcela de características do espaço 

que cada classificador individual abrange, as quais são combinadas para 

apresentar a saída do sistema. Ou seja, na seleção cada classificador base 

executa uma parte do trabalho de classificação, sendo que essas etapas são 

integradas para gerar um resultado final. A seleção é considerada um processo 

cooperativo que utiliza uma abordagem modular e apresenta uma topologia 

híbrida. A estratégia de classificação por seleção parece ser melhor do que 

utilizar classificação por fusão considerando que o treinamento seja bem 

realizado (KUNCHEVA, 2004). 

Por outro lado, no caso da fusão, a função de combinação utiliza a 

respostas de todos os classificadores base do sistema para obter uma resposta 

final, isto é, cada um dos classificadores base executa todo o processo de forma 

individual e paralelamente aos demais classificadores que compõe o sistema. 

Nesse caso, supõe-se que cada classificador possui conhecimento sobre o 

espaço como um todo (todas as instâncias). A partir dos resultados individuais 

de cada um dos classificadores, algum método de combinação é aplicado para 

definir o resultado final. Alguns dos possíveis métodos para combinação através 

de fusão são: soma, soma ponderada e voto. Na fusão, tem-se classificadores 

competitivos, cuja topologia é considerada múltipla. Os comitês ou ensembles 

são SMC que utilizam a fusão. 

A combinação de classificadores pode ser encarada como uma 

combinação de especialistas (SANTANA, 2012). Quanto mais diferentes seus 
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pontos de vista maiores as chances de cobrirem possibilidades não observadas 

por eles quando pensam de forma individual. A busca por unir classificadores 

(especialistas) diferentes remete a um conceito denominado diversidade. 

Quando se define um SMC deve-se buscar sempre melhorar a diversidade entre 

os classificadores integrantes do sistema, pois o aumento da diversidade entre 

classificadores pode afetar de modo positivo o desempenho dos resultados.  

Tratando do aspecto da diversidade, para que um comitê apresente bons 

resultados, é de suma importância que os classificadores que o compõe cubram 

ao máximo o espaço de busca tratado. Segundo Nascimento (2011), quando 

sistemas multiclassificadores são projetados, dois aspectos principais devem ser 

considerados: Os componentes dos SMC e os métodos de combinação que 

serão utilizados. Os modelos de SMC devem ser cuidadosamente escolhidos. 

Segundo Abreu (2006), a escolha da função ou mecanismo de combinação nem 

sempre é trivial e influencia diretamente o desempenho final do sistema.  

Assim, tanto a escolha dos classificadores que compõe um sistema 

multiclassificador, como os métodos de combinação e ainda, os 

particionamentos realizados nas bases de dados devem buscar a maximização 

da diversidade. Dessa forma, ampliam-se as possibilidades de alcançar 

resultados relevantes. Por isso, não faz sentido que sejam utilizados 

classificadores exatamente idênticos. 

Para incrementar a diversidade, uma das perspectivas consideradas é a 

possibilidade de definir dois tipos de multiclassificadores: multiclassificadores 

homogêneos e multiclassificadores heterogêneos. Os homogêneos são aqueles 

compostos por classificadores baseados em um mesmo algoritmo. Em geral, 

esses classificadores podem diferir entre si pelas suas configurações (variações 

em seus parâmetros). Enquanto os multiclassificadores heterogêneos são 

compostos pela combinação de classificadores base que utilizam algoritmos 

diferentes. 

No caso dos multiclassificadores homogêneos, considerando um SMC 

composto por classificadores com configurações idênticas, o seu resultado será 

também idêntico ao obtido por um classificador individual com essa mesma 

configuração, o que torna sem sentido a utilização de SMC com classificadores 

exatamente iguais.  
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Um exemplo simples de SMC homogêneo consiste em combinar três 

classificadores que usam o mesmo algoritmo: k-nearest neighbor algorithm 

(KNN). Nesse caso, uma mudança de configuração entre eles seria definir 

diferentes valores para o parâmetro k. Um dos classificadores teria k=3, outro 

com k=5 e outro com k=7. Apesar da diferença entre os valores atribuídos para 

o parâmetro k, o algoritmo utilizado é o mesmo.  

Já no caso de um SMC heterogêneo, um exemplo com três classificadores 

utiliza algoritmos diferentes. Por exemplo, um classificador base usando o 

algoritmo KNN, outro usando árvore de decisão e o terceiro usando uma rede 

neural. Nesse caso, independentemente das configurações dos parâmetros de 

cada um dos classificadores, eles já formam um SMC de classificadores 

heterogêneos. 

Conforme já comentado anteriormente, além de definir os classificadores 

base que irão compor um SMC, é necessário definir o método de combinação 

que será responsável por considerar os resultados individuais como entrada e 

transforma-los em um único resultado de saída. Segundo Kuncheva (2009), 

alguns dos mecanismos mais utilizadas como métodos de combinação no voto 

majoritário são: unanimidade, maioria simples e pluralidade. A pluralidade é o 

mecanismo mais comumente considerado no voto majoritário consistindo em 

contabilizar a maior quantidade de classificadores base que atribuem o mesmo 

rótulo (classe) para uma dada instância.  

Supondo o exemplo representando na Figura 2.6, na qual um comitê 

composto por três classificadores base e considerando uma instância I8 dessa 

base de dados, hipoteticamente dois classificadores base rotularam essa 

instância como sendo da classe A e um dos classificadores base atribuiu o rótulo 

B. Nesse caso, por voto majoritário a saída resultante do classificador para 

referida instância será atribuir a classe A, pois essa classe obteve maioria de 

votos entre os classificadores base para a instância I8 em questão. 
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Figura 2.6. Comitê utilizando como método de combinação o voto majoritário. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

 

Com relação às replicações da base de dados original aplicadas como 

entradas dos classificadores base, em geral, a distribuição das instâncias ou 

atributos para cada classificador base é realizada através de um particionamento 

randomicamente, no qual cada classificador base recebe como entrada uma 

partição da base de dados original. Esses particionamentos são realizados 

visando o aumento da performance do comitê, sendo também uma forma de 

incrementar a diversidade. Um dos algoritmos conhecidos para esse tipo de 

atividade, dentre outros, é chamado de bagging. No caso do bagging, a 

combinação dos resultados nos classificadores base é obtida por voto 

majoritário.   

Segundo Nascimento (2011), quando se trata de comitês, duas 

abordagens podem ser utilizadas. Na primeira abordagem, cada classificador 

base pode receber diferentes instâncias disponíveis para compor a base de 

dados de treinamento. Nessa abordagem, a base de dados original é 

particionada e cada classificador recebe parte das instâncias da base de dados 

original, conforme representado simplificadamente na Figura 2.7. 
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Figura 2.7. Abordagem de comitês por instâncias - representação simplificada. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

 

Enquanto na segunda abordagem, representada pela Figura 2.8, cada 

classificador base recebe parte dos atributos da base de dados original para 

compor a base de dados de treinamento. Em ambas as abordagens, a base de 

dados original é particionada então entre os classificadores.   
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Figura 2.8. Abordagem de comitês por atributos - representação simplificada 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

 

Existem algumas características da distribuição das instâncias ou 

atributos para cada classificador que devem ser mencionadas para melhor 

compreensão do funcionamento dos comitês. A primeira característica trata do 

fato de que a distribuição de instâncias e atributos não é mutualmente exclusivo, 

ou seja, é possível que a mesma instância (ou mesmo atributo) seja distribuída 

para mais de um classificador. A segunda característica trata do fato de que cada 

classificador deverá receber o mesmo número de instâncias ou atributos. 

Finalmente, cada base de dados derivada deverá ser obrigatoriamente menor 

que a original, impedindo que sejam geradas bases de dados idênticas a original. 

Retomando a questão da diversidade, uma forma de incrementar a 

diversidade é escolher estratégias de aprendizado diversificadas, incluindo a 

utilização de diferentes conjuntos de dados (partições) para geração dos 

classificadores. Algumas dessas estratégias são utilizadas nos métodos de 

criação de comitês, como: bagging e boosting.  
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O método bagging, por exemplo, é um algoritmo paralelo, o que significa 

que cada classificador individual executa todo o processo de classificação de 

forma independente. No bagging, o comitê é constituído por classificadores que 

recebem como entrada replicações de partições da base de dados original 

durante a fase de treinamento, sendo que o método de combinação para gerar 

a saída única final é o voto majoritário. Existem variações dos métodos 

supramencionados, no caso do bagging, umas das variações existentes é o 

random forest. 

Já o método boosting, diferencia-se por utilizar uma estratégia de 

distribuição de pesos, cuja ideia é atribuir pesos maiores aos classificadores que 

apresentarem maiores possibilidades de acerto e caso contrário, reduzir esses 

pesos. A ideia de atribuir pesos faz sentido porque se um classificador 

individualmente consegue classificar corretamente uma maior quantidade de 

instâncias em um dado contexto, é provável que ele demostra um melhor 

desempenho.  

Com relação ao incremento da diversidade, há ainda a possibilidade de 

utilizar mecanismos de otimização para seleção de classificadores ou mesmos 

para seleção de atributos das bases de dados originais. Esses mecanismos 

foram empregados em outros trabalhos, um dos quais utilizou as seguintes 

metaheurísticas como técnicas de otimização para seleção de subconjuntos de 

atributos: algoritmos genéticos, nuvens de partículas e colônia de formigas 

(SANTANA, 2012). 

 

2.2. Algoritmos de Aprendizado 

 

Existe uma enorme diversidade de algoritmos que podem ser utilizados 

no processo de mineração de dados. Nessa subseção serão descritos alguns 

desses algoritmos a fim de esclarecer um pouco sobre o funcionamento deles.  

 

2.2.1. k-Nearest Neighbor Algorithm 

 

O primeiro algoritmo descrito é o k-Nearest Neighbor Algorithm, como já 

mencionado anteriormente, o KNN é um algoritmo enquadrado no paradigma de 

aprendizado baseado em exemplos. O KNN também é conhecido como método 
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do vizinho mais próximo, é um método de aprendizado de máquina 

supervisionado, no qual a distância entre uma nova instância e todas as demais 

instâncias pertencentes ao conjunto de treinamento é calculada no intuito de 

identificar a instância mais próxima ou as mais próximas, as quais são 

consideradas as instâncias mais similares em relação à nova instância.  

Esse método pode ser utilizado tanto em problemas de classificação 

quanto em problemas de regressão. O funcionamento do KNN consiste 

basicamente no seguinte, o conjunto de dados é dividido em conjunto de 

treinamento e conjunto de teste. A primeira fase é conhecida como fase de 

treinamento, na qual os exemplos rotulados de treinamento são memorizados 

pelo algoritmo. Depois, começa a segunda fase, a fase de testes, na qual para 

cada instância do conjunto de teste é realizado o cálculo da distância do vetor 

de atributos que representa essa instância em relação a todos os valores do 

vetor de atributos das instâncias do conjunto de treinamento.  

Após o cálculo das distâncias, é realizada a ordenação desses valores e 

em função do valor definido para uma variável k, são considerados para 

classificação dessa nova instância, os k valores de distância menores, ou seja, 

as k instâncias mais próximas. Dentre esses k-vizinhos mais próximos, a classe 

mais frequente dentre essas instâncias, será a classe da instância testada. Para 

o cálculo das distâncias, geralmente, utiliza-se a fórmula da distância euclidiana 

entre dois pontos, mas outras fórmulas podem ser utilizadas, tais como: 

Manhattan e Camberra. 

 

2.2.2. Árvore de Decisão 

 

Outro algoritmo interessante é conhecido como árvore de decisão, 

algoritmo esse caracterizado pelo paradigma simbólico. A árvore de decisão 

utiliza a técnica de dividir para conquistar na solução de problemas de decisão. 

A solução para o problema pode ser representada por uma árvore, na qual, cada 

subárvore pode ser visualizada como um subproblema, ou seja, a árvore de 

decisão pode ser descrita como sendo a divisão do espaço das possíveis 

soluções em subespaços criados a partir de cada nó na árvore.  

Cada nó da árvore gera dois subespaços excludentes entre si que definem 

regras através das quais as instâncias são distribuídas em um dos dois 



43 
 

subespaços definidos por cada nó. Em cada regra definida em um dado nó, os 

dados são divididos em dois subconjuntos mutualmente exclusivos. As regras 

continuam a ser geradas nas subárvores até que todas as instâncias de uma 

classe possam ser rotuladas em nós folhas e todo o espaço de possíveis 

soluções seja abrangido.  

O funcionamento da árvore da decisão pode ser descrito com base em 

seu algoritmo que consiste em dado um conjunto de treinamento D qualquer é 

gerada uma árvore de decisão como saída. Em cada etapa do algoritmo, 

enquanto o critério de parada não for atingido, um dos atributos é selecionado 

para que uma regra seja criada, retornando um novo nó para árvore, resolvendo 

parte do problema e abrangendo um subespaço das instâncias em questão.  

A seleção dos atributos que servirá de base para cada nova regra em um 

dado nó é primordial para qualidade da árvore gerada. Essa seleção pode ser 

realizada tomando por base o resultado do cálculo de funções de ganho para 

cada atributo que é obtido através do cálculo da entropia desses atributos e da 

entropia do conjunto de dados como um todo. Essa função de ganho visa traduzir 

quão bom é um dado atributo para discriminar classes.  

É valido registrar ainda que a árvore de decisão pode apresentar 

problemas, um deles é conhecido como overfitting ou superajustamento que 

acontece quando a árvore é gerada de forma muito especializada em função do 

conjunto de dados de treinamento, possuindo pouca capacidade de 

generalização. Esse problema pode ser minimizado pela poda da árvore que 

consiste em eliminar nós. A poda também é importante na redução de dados 

ruidosos ou aberrantes. 

 

2.2.3. Naive Bayes 

 

Como já mencionado ao tratar o paradigma estatístico, existe um 

algoritmo denominado naive bayes que é um algoritmo de aprendizado de 

máquina probabilístico utilizado principalmente quando as informações são 

incompletas ou imprecisas. Esse método é baseado no teorema de bayes 

originado da Estatística. Para que esse método funcione corretamente é 

necessário garantir que os dados sejam independentes entre si. Ele funciona 

baseado na ideia de calcular a probabilidade de um evento A acontecer dada a 
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ocorrência de um outro evento B. O evento A pode ser a ocorrência de uma 

classe dado um evento B caracterizado por um possível valor de um dado 

atributo. 

Dado, por exemplo, um problema cujas instâncias possam ter como 

rótulos, “positivo” representando um teste de gravidez positivo e “negativo”, caso 

contrário. Esse método deve responder a questões tais como: Qual a 

probabilidade de uma mulher estar grávida (evento A) dado que apresenta 

enjoos (evento B). Sendo o evento A caracterizado por uma classe do problema 

e o evento B, um possível valor de um dado atributo. 

O Naive Bayes funciona tomando como base um conjunto de treinamento 

e por meio desse conjunto, dada uma nova instância a ser testada, a 

probabilidade dessa instância pertencer a cada uma das classes presentes no 

contexto do problema é calculada. Aquela classe, cujo resultado da 

probabilidade foi maior dentre as classes possíveis para a instância em questão, 

será a classe da nova instância.  

 

2.2.4. Suport Vector Machine 

 

As Suport Vector Machine (SVM) são métodos baseados em otimização 

que podem ser utilizados na resolução de problemas de classificação e 

regressão e embasados pela teoria de aprendizado estatístico que permite a 

obtenção de classificadores com boa capacidade de generalização. As SVM 

utilizam como entrada basicamente os dados disponíveis para treinamento e a 

partir desses dados utiliza-se o princípio da indução para inferir uma função que 

minimize o erro sobre os dados de treinamento na expectativa de que esse 

procedimento acarrete um menor erro sobre novos dados.  

A Teoria de Aprendizado Empírico (TAE) utilizada pelas SVMs define 

limites de risco que são utilizados na escolha de classificadores que permitam a 

obtenção de melhores resultados. As SVM podem ser classificadas em lineares, 

geralmente utilizadas para separar duas classes, ou seja, classes que podem 

ser separadas por uma linha num plano; não lineares quando o problema 

apresenta dados não linearmente separáveis.  

Entre as principais limitações das SVMs encontram-se a sua sensibilidade 

a escolhas de valores de parâmetros e a dificuldade de interpretação do modelo 
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gerado por essa técnica. Em contrapartida, algumas de suas principais 

vantagens são a sua robustez em relação a grandes dimensionalidades de 

dados, que não acontece em outros algoritmos e a existência de um único 

mínimo local, problema solucionado em relação às RNAs que permitem a 

existência de vários mínimos locais. 

 

2.2.5. Redes Neurais Artificiais 

Redes neurais artificiais (RNA) são consideradas como um método de 

otimização por utilizar a otimização de funções em seu treinamento. O 

funcionamento das redes neurais artificiais é baseado no sistema nervoso, 

sendo que muitos dos seus conceitos são inspirados nas redes neurais 

biológicas do cérebro. O objetivo das RNA é simular a capacidade de 

aprendizado do cérebro humano na aquisição de conhecimento. 

As RNA, assim como as redes neurais biológicas, têm como um dos 

principais componentes o neurônio, célula que permite responder a estímulo e 

transmitir impulsos nervosos a outros neurônios. No caso das RNAs, é possível 

descreve-las como sistemas computacionais compostos por neurônios artificiais 

que realizam operações matemáticas de forma computacional através de 

funções.  

Geralmente, os neurônios são distribuídos em uma ou mais camadas e 

transmitem dados através de suas conexões de modo unidirecional. À medida 

que os dados são transmitidos, pesos são reajustados para correção de erros. 

Na maioria das arquiteturas, as conexões denominadas de sinapses apresentam 

pesos associados que podem assumir valores positivos ou negativos. Esses 

pesos são usados no processo de aprendizado e como já mencionado, sofrem 

ajustes durante o processo de aprendizado. 

Existem vários tipos de RNA. Elas são diferenciadas principalmente pela 

sua arquitetura e forma de aprendizado. A arquitetura é caracterizada pela 

quantidade de neurônios e pelo modo como esses estão conectados, enquanto 

a forma de aprendizado está relacionada às regras utilizadas para o ajuste dos 

pesos da rede e que informação é utilizada pelas regras. Há ainda o conceito de 
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topologia caracterizado pelo número de camadas, o número de neurônios em 

cada camada, o grau de conectividade e a presença ou não de conexões de 

retropropagação. A tipologia faz parte da arquitetura da RNA. 

 

2.3. Mineração de Dados Educacionais 

 

A área de mineração de dados educacionais, também denominada MDE, 

tem conquistado uma destacada posição dentre os domínios tratados por 

técnicas de mineração de dados. Diante das exposições relatadas por trabalhos 

na área (BAKER, 2011), é possível vislumbrar um potencial enorme a ser 

trabalhado nesse contexto, no âmbito nacional, a exemplo do que vem 

acontecendo em outros países.  

No caso do Brasil, mais precisamente, essas potencialidades podem ser 

justificadas devido à crescente utilização dos ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVA) como um poderoso conjunto de recursos para mediação 

pedagógica. A crescente utilização dos AVA gera uma imensa quantidade de 

dados educacionais, “matéria-prima” para mineração. Apesar disso, a MDE no 

Brasil ainda não tem sido tão explorada como em outros países, apresentando 

ainda uma quantidade escassa de trabalhos. 

Para constatar a relevância do processo de mediação pedagógica, é 

indispensável fundamentar os conceitos atinentes a esse processo. Assim 

sendo, para Werstch (1988), mediação é um processo dinâmico, no qual 

intervêm ferramentas e signos numa ação envolvendo o potencial das ferra-

mentas para modelar a ação e o uso das mesmas por parte dos indivíduos.  

Esse processo de mediação pode ser considerado complexo, pois não é 

simples descrever como ocorre a internalização do conhecimento, na utilização 

dos diversos mecanismos de mediação. Apesar disso, há afirmações que devem 

ser consideradas. Segundo Severo (2011), as capacidades de autorregulação 

se desenvolvem dentro do contexto da interação social entre os parceiros mais 

e menos experientes. Seria através dela que o processo de internalização 

poderia ser verificado. Uma das formas de mediação consiste na utilização de 

um ambiente virtual de aprendizagem, esse ambiente de mediação foi definido 

por (ALMEIDA, 2003): 
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Os ambientes virtuais de ensino-aprendizagem são 
sistemas computacionais que utilizam a Internet como meio 
de acesso às atividades educacionais, mediadas por 
tecnologias de informação e comunicação. Tais ambientes 
permitem a integração de diversas mídias, linguagens e 
recursos. Além de potencializarem a interação entre os 
participantes e objetos de conhecimento, buscando alcançar 
determinados objetivos previamente traçados. Entretanto, 
devemos entender que não são as ferramentas disponíveis 
nesses ambientes, nem mesmo sua estrutura que irão 
garantir aprendizagem, mas sim, a forma como tais recursos 
são utilizados para construção do conhecimento coletivo a 
partir de interações dos indivíduos, pautadas em um 
planejamento prévio. 

 

De acordo com a afirmação de Almeida, fica claro que a utilização dos 

recursos disponíveis em uma AVA não é suficiente para garantir um processo de 

ensino-aprendizagem eficiente. Por isso, tem-se buscado incessantemente 

mecanismos que proporcionem a utilização otimizada desses recursos. Nesse 

sentindo, a necessidade de extrair aspectos de certa forma ocultos da interação 

dos usuários dos AVA, possibilita a valorosa utilização de mecanismos 

inteligentes (por exemplo, agentes inteligentes e mineração de dados) com a 

finalidade de captar informações valiosas atinentes ao contexto não verbal que 

agreguem valor ao processo de ensino-aprendizagem. 

Com relação aos AVA existentes atualmente, é pertinente atentar para o 

fato de que em sua maioria o contexto de interação representado que permite 

gerar uma definição de situação compartilhada, é meramente o contexto verbal, 

deixando os contextos extras verbais fora de percepção, conforme afirma Severo 

(2011), o que justifica não somente seus estudos, mas tantos outros.  

Complementando a ideia de Severo, os dados provenientes desses 

ambientes podem servir de subsídios para diversos estudos, dentre os quais, 

tentar predizer informações presentes nessas bases de dados e traçar perfis de 

usuários, considerando as experiências inerentes as interações existentes no 

AVA que implicitamente podem retornar informações preciosas e geralmente 

não obtidas facilmente de modo explícito. 

A mineração de dados entra nesse contexto, justamente como 

responsável por obter essas preciosas informações não explicitadas permitindo 

indução de novos conhecimentos em função das diversas perspectivas 

trabalhadas. Esses novos conhecimentos podem ser utilizados no processo de 
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ensino-aprendizagem de novos estudos, funcionando como um conjunto de 

experiências anteriormente verificadas, ao invés do simples gerenciamento de 

recursos disponíveis ou disponibilização de materiais. O intuito é aprimorar o 

ganho no uso desses ambientes para que possibilitem o aproveitamento de 

informações de forma mais inteligente.  

Com a disseminação da utilização de AVA, a mineração de dados 

educacionais vem ganhando cada vez mais repercussão. É possível continuar 

utilizando abordagens já definidas para mineração de dados em geral, todavia 

não se pode deixar de considerar as peculiaridades existentes em dados 

educacionais e como tratar as características inerentes a esse domínio. Segundo 

Romero (2010), é possível perceber algumas das diferenças intrínsecas da área 

de MDE:  

 Dificuldade de quantificação dos resultados, quando comparados a outros 

domínios de aplicação, como vendas, por exemplo. Sendo necessário 

definir técnicas de medidas específicas para análise e avaliação dos 

dados educacionais; 

 Grande diversidade de dados disponíveis, exigindo conhecimento 

semântico em relação ao domínio em questão; 

 Dados interagindo entre si em muitos níveis de relacionamento e 

hierarquia, dentre os quais: cursos, disciplinas, capítulos, lições e 

questionários; e 

 Diferentes participantes do processo de aprendizagem, dentre os quais 

algum pode ser escolhido como alvo do trabalho de mineração, tais como: 

professores, administradores e alunos. 

 

Romero (2006) descreve o ciclo de etapas que compõe o processo de 

mineração de dados educacionais. De acordo com a Figura 2.9, é possível 

acompanhar essas etapas. Primeiro, o sistema educacional a ser utilizado é 

projetado, planejado, construído e definido. Depois, os usuários passarão a 

interagir nesse sistema participando e gerando dados. Esses dados serão 

utilizados para compor a base de dados do sistema. Essa base de dados servirá 

para aplicação dos mecanismos de mineração de dados, dentre os quais: 

agrupamento, classificação e associação. Por fim, caso os resultados 
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apresentem descobertas relevantes, essas serão destinadas aos interessados 

no processo, como: educadores, acadêmicos e estudantes. 

 

Figura 2.9. Ciclo de aplicação da mineração de dados em sistemas educacionais 

 

Fonte: Romero (2007). 

 

2.3.1. Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

 

Conforme já mencionado anteriormente, os AVA são ambientes virtuais 

de aprendizagem que podem ser considerados extremamente significativos para 

o processo de mediação pedagógica. Esses ambientes vêm sendo cada vez 

mais utilizados, principalmente devido ao acelerado aprimoramento dos recursos 

disponíveis na internet. 

Segundo Penteado (2011), com base em pesquisas realizadas em 

instituições de ensino superior no Brasil credenciadas pelo MEC, foram 

identificados 2080 cursos de graduação na modalidade à distância em 1659 

municípios. Considerando as referidas instituições, identificou-se ainda os 

principais AVA utilizados: Moodle, Atutor, Aulanet, Blackboard, Teleduc e 

WebCT. 

Dentre os AVA encontrados, o Moodle destacou-se significativamente em 

relação aos demais por ter sido detectado como AVA predominante nas 

instituições públicas. Sendo utilizado em nada menos do que 98% destas 
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instituições. De acordo com Penteado (2011), algumas delas fazem uso de mais 

de um ambiente, como o Teleduc, Rooda, Solar, Aulanet, Blackboard, entre 

outros; entretanto pode-se considerar o uso do Moodle como o denominador 

comum dentre essas instituições. 

A maciça utilização do Moodle em tantas instituições de ensino superior 

no Brasil motivou a escolha desse AVA como ambiente a ser utilizado nesse 

trabalho. Por isso, constatou-se a necessidade de descrever um pouco esse 

ambiente. A partir do moodle serão originados os dados que irão compor a base 

de dados usada nos experimentos propostos. 

 

2.3.2. Moodle 

 

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment ou Moodle é um 

dos AVA mais utilizados na atualidade no Brasil e em outros países. De acordo 

com as estatísticas disponíveis na própria documentação do Moodle (Moodle, 

2013), até a data de acesso a essa documentação, havia 67.631 sites 

registrados utilizando esse AVA em 235 países e 7.135.173 cursos. O país com 

maior predominância em termos estatísticos é os Estados Unidos da América 

com 11.409, seguido da Espanha com 6.505 registros. O Brasil ocupa a terceira 

posição com 4.537 sites registrados 

O moodle permite a configuração de um ambiente com cursos 

organizados por categorias que incluem diferentes recursos originais e ainda a 

possibilidade de acoplamento de outros recursos advindos dos mais diversos 

desenvolvedores, já que se trata de um software livre disponível sob a licença 

GNU General Public License. 

As atualizações das versões do Moodle são constantes. A primeira versão 

foi lançada em 2002. Atualmente, o Moodle está na versão 2.6 lançada em 2013. 

Em termos de tecnologia, o Moodle pode ser executado utilizando a linguagem 

PHP com gerenciador de banco de dados MySQL, sendo capaz de rodar em 

diversos sistemas operacionais.  

Há muito que se detalhar sobre o Moodle, mas para que se tenha uma 

breve noção serão citadas superficialmente a seguir algumas de suas 

características.  

http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
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 Os cursos no Moodle podem ser organizados de diversas formas, dentre 

os principais formatos estão: formato social, formato semanal e formato 

por tópicos.  

 O layout do Moodle pode ser facilmente personalizável, pois existem 

diversos templates desenvolvidos especificamente para esse ambiente. 

 Alguns dos recursos previamente disponíveis no Moodle são: fóruns, 

chats, questionários, wikis, gerenciamento de arquivos, gerenciamento de 

notas, calendários de eventos, geração e gestão de bases de dados. 

  Em termos de perfis de usuários, é possível definir diferentes tipos de 

acessos, dentre os quais: visitante, estudante, professor e administrador. 

 

2.4.  Frameworks 

 

Um framework é um arcabouço de aplicações integradas para facilitar o 

desenvolvimento de atividades comuns em determinadas áreas. No contexto de 

mineração de dados há frameworks relevantes com diversos algoritmos já 

implementados que podem auxiliar o trabalho de mineração. Dentre esses 

frameworks estão Weka e Orange que serão brevemente descritos nas seções 

2.4.1 e 2.4.2 a seguir. 

 

2.4.1. Weka 

 

Weka é um framework implementado em JAVA que foi desenvolvido na 

Nova Zelândia e pode ser adquirido gratuitamente na internet (Weka, 2013). Ele 

disponibiliza diversos algoritmos já implementados e que podem ter diversos 

parâmetros configurados por meio de uma interface gráfica. A utilização dessa 

interface gráfica não é obrigatória, pois é possível aplicar os algoritmos 

diretamente ao conjunto de dados importando os pacotes correspondentes e 

implementando diretamente no código Java. Na Figura 2.10 está exibida a tela 

inicial do weka.  
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Figura 2.10. Tela Inicial do Weka 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

 

 

Os algoritmos disponibilizados pelo Weka não se restringem as atividades 

de processamento. O Weka inclui ferramentas para pré-processamento de 

dados, classificação, regressão, agrupamento, regras de associação e 

visualização. É válido ressaltar também que existem no Weka diferentes modos 

de trabalho, dentre os quais: explorer e experimenter. Nas Figuras 2.11 e 2.12 a 

seguir é possível visualizar as telas iniciais de cada um desses modos, 

respectivamente, explorer e experimenter. 
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Figura 2.11. Tela Inicial do Weka - modo explorer. 

. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

 

Figura 2.12. Tela Inicial do Weka - modo experimenter. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 



54 
 

  

Apesar da facilidade em configurar os algoritmos disponíveis no Weka, é 

relevante que se conheça o funcionamento dos algoritmos para que se defina 

uma estratégia interessante de aplicação desses algoritmos. Dessa forma, 

possibilita-se a obtenção de resultados significativos nos experimentos 

realizados. 

 

2.3.1 Orange 

 

O framework Orange é um framework de código aberto implementado em 

Phython para visualização e análise de dados. Esse framework apresenta 

também como característica a independência de plataforma, o que significa que 

ele pode ser executado em diversos sistemas operacionais, tais como: Windows, 

Mac e em diversas distribuições do Linux (Orange, 2013).   

Algumas das principais funcionalidades do Orange são: processo de 

análise de dados através da programação visual, diferentes formas de 

visualização, interação e análise de dados, uma caixa de ferramentas com mais 

de 100 widgets (cobrindo a maioria das atividades comuns de análise de dados) 

e interface para programação de novos algoritmos em Phython.  

Além de todas as funcionalidades já existentes no Orange, ele possibilita 

a inclusão de novas funcionalidades desenvolvidas por qualquer um de seus 

usuários através da adição de outros widgets e add-ons. Exemplos dos add-ons 

disponíveis estão no site oficial do Orange como é o caso Orange-Bioinformatics 

com foco no trabalho de dados no domínio da bioinformática e do Orange-

Multitarget que provê métodos para classificação de instâncias em múltiplas 

classes. 
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Na Figura 2.13 é possível visualizar a tela inicial do Orange. 

 

Figura 2.13. Tela Inicial do Orange  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

 

2.5.  Avaliação de classificadores 

 

Uma das métricas comumente utilizadas para avaliar o desempenho dos 

classificadores é a taxa de erros obtida em função do percentual de instâncias 

classificadas incorretamente ou taxa de acertos obtida em função do percentual 

de instâncias classificada corretamente. Uma das formas de analisar como 

aconteceu a classificação de cada instância é obter a matriz de confusão, na 

qual os quantitativos de instâncias classificadas corretamente estarão 

representados na diagonal principal da matriz. Observando a matriz de confusão 

também é possível identificar em quais classes as instâncias que foram 

classificadas incorretamente deveriam ter sido rotuladas.  

Com relação à avaliação do desempenho dos classificadores é relevante 

mencionar ainda a frequente utilização de amostragem para obtenção dos 

resultados de avaliação, isto é, os classificadores são avaliados em função de 
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amostras de instâncias da base de dados original. Isso acontece porque em geral 

necessita-se de um subconjunto de treinamento e outro de teste. Esses dois 

subconjuntos são distintos entre si e existem diferentes métodos para definir 

esses subconjuntos e obter a validação do desempenho dos classificadores. 

Alguns dos métodos utilizados para definição das amostras são: 

amostragem aleatória, hold-out, bootstrap e cross-validation (validação cruzada). 

Através da Figura 2.14, extraída de Faceli (2011) é possível visualizar como cada 

um desses métodos subdivide o conjunto original nos dois subconjuntos 

(treinamento e teste). 

 

Figura 2.14. Métodos para avaliação de desempenho  

 

Fonte: Faceli (2011). 

 

No caso do método cross-validation, por exemplo, pode-se subdividir a 

base de dados em r partições de tamanho aproximadamente equivalente, das 

quais r-1 partições são utilizadas para treinamento e 1 para teste. As 

possibilidades de combinações entre as partições de teste e treinamento são 

alternadas, gerando r possibilidades de amostras cada uma delas com uma 

amostra de testes diferente das demais partições. Por exemplo, no caso da 

Figura 2.14, a validação cruzada gerou r=3, ou seja, três partições. Dessas 3 

partições, r-1 são combinadas para gerar a partição de treinamento, se r=3, 

implica dizer que se tem 3-1=2 partições de treinamento e 1 de teste.  
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Resumindo, nesse exemplo, tem-se 3 combinações de subconjuntos da 

base de dados original, cada uma delas composta por duas partes de testes e 1 

de treinamento. Se o valor de r for alterado, a proporção de instâncias 

pertencentes à partição de treinamento e teste também serão alteradas. Se r=10, 

tem-se 10 combinações diferentes, cada uma delas representadas por 90% de 

instâncias na partição de treinamento e 10% na partição de testes. Sendo que 

se tem para cada uma das 10 partições, uma amostra de teste distinta das 

demais. Esse caso específico de validação cruzada (com r=10) é bastante 

conhecido como 10-fold-cross-validation e foi a principal forma de validação 

utilizada nesse trabalho. 

Além de considerar o percentual de instâncias classificadas 

incorretamente ou mesmo o percentual de instâncias classificadas corretamente, 

é interessante considerar a taxa de desvio padrão obtida durante essa validação. 

Quanto maior o desvio padrão existente entre as partições, maior a variação na 

classificação dessas amostras, o que é negativo. Isso significa que ao comparar 

dois algoritmos com desempenho semelhante em termos de taxas de erro ou 

acerto, é relevante considerar o desvio padrão obtido na classificação dessas 

amostras. 

 

2.6. Teste de Hipótese 

 

Em situações práticas, muitas vezes é interessante comparar o 

desempenho de dois classificadores. Como já exemplificado anteriormente, para 

comparar esses classificadores é comum utilizar a média da taxa de erros ou 

acertos e o desvio padrão, porém isso não é suficientemente apropriado. Por 

isso, utiliza-se testes de hipótese que possibilitem definir de forma mais precisa 

se realmente há diferenciação relevante dos desempenhos dos classificadores 

comparados.  

De acordo com Faceli (2011), nos testes de hipóteses, normalmente 

existem duas suposições contraditórias, tal como H0: μ1 −μ2 = 0 versus H1: μ1 

−μ2 ̸= 0. Deve-se então decidir qual das duas hipóteses é a correta. A hipótese 

nula é rejeitada em favor da hipótese alternativa se alguma evidência na amostra 

representada pelos desempenhos nos experimentos sugerir que H0 é falsa. O 

teste de hipótese é então realizado com o objetivo de rejeitar ou não (nesse caso, 
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aceitar) a hipótese H0. A regra para decidir se H0 é rejeitada é denominada 

procedimento de teste. 

Resumidamente, é possível descrever as hipóteses da seguinte forma: 

 Hipótese nula (H0): Não existe diferença estatística entre o 

desempenho dos sistemas, ou seja, não se pode dizer que um 

sistema seja estatisticamente superior ao outro; 

 Hipótese alternativa (H1): Os sistemas possuem desempenhos 

estatisticamente diferentes, podendo-se dizer que um sistema é 

estatisticamente superior ao outro. 

 

2.7.  Considerações Finais 

 

Esse capítulo abarcou importantes informações necessárias para 

embasar o trabalho proposto. Considerou-se como ponto de partida a 

inteligência artificial, focando tanto em informações relativas a conceitos da área 

de mineração de dados, como também atinentes ao domínio educacional, alvo 

desse trabalho.   

Foram também apresentados frameworks úteis às atividades de 

mineração de dados (weka e orange). Além disso, foi abordada a questão da 

validação e dos testes de hipóteses. Tendo em vista todas as explanações 

realizadas nesse capítulo, será possível entender mais facilmente os trabalhos 

relacionados à área, ou seja, o estado da arte que será abordado no próximo 

capítulo. 
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Capítulo 3:  
Trabalhos Relacionados 
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3. TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Esse capítulo apresenta diversos trabalhos relacionados ao tema do 

presente trabalho. Ao selecionar os trabalhos abordados nesse capítulo, buscou-

se embasar os assuntos atrelados ao trabalho desenvolvido no capítulo 

subsequente. Dessa forma, promovendo uma fundamentação sólida dos 

assuntos relacionados em virtude das pesquisas realizadas.  

O primeiro trabalho, abordado na Seção 3.1, é uma importante revisão de 

trabalhos na área de MDE até o ano de 2009, consolidando significativas 

contribuições para a referida área. Enquanto, o trabalho descrito na Seção 3.2, 

propõe um comitê de classificadores para um problema da área de MDE.  

Na Seção 3.3 encontra-se o relato de um trabalho que aplicou diferentes 

comitês utilizando o método bagging em diferentes bases de dados buscando 

aumento da diversidade. Por fim, na Seção 3.4 é apresentado um trabalho que 

utilizou comitês de classificadores e também técnicas de otimização para 

incremento da diversidade. 

 

3.1. MDE: uma revisão do estado da arte 

 

Um dos trabalhos mais importantes na área de MDE foi realizado por 

ROMERO et. al (2010) e consiste em um estado da arte da área de MDE, 

publicado por autores já renomados nessa área. Nesse trabalho, são abordados 

aspectos como: a interdisciplinaridade de MDE, técnicas utilizadas nessa área, 

peculiaridades do contexto de dados educacionais, áreas chaves e tarefas 

sugeridas por outros autores.  

No referido trabalho, o autor menciona que a MDE tem surgido 

recentemente com aplicação em áreas de pesquisa conforme listadas a seguir: 

 Utilizando dados off-line, baseados no contato face a face, 

considerando comportamento, rendimento e currículo dos 

estudantes;  

 Utilizando dados obtidos a partir de sistemas de gerenciamento de 

aprendizado e e-learning, obtidos através de ferramentas que 

promovem colaboração, comunicação, administração e relatórios. 

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1922269.1922270&coll=DL&dl=GUIDE&CFID=240044013&CFTOKEN=28722096
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 Utilizando Sistema de Tutoria Inteligente (STI) e Sistemas 

Educacionais Adaptativos de Hipermídia (SEAH) que buscam 

adaptar o ensino as necessidades específicas do estudante. 

 

Esse trabalho busca enfatizar também peculiaridades que diferenciam as 

aplicações de mineração de dados na área de educação de outros domínios 

existentes. Uma das relevantes características dessa área consiste em seu 

objetivo que é incrementar o processo de aprendizado, guiando o aprendizado 

dos estudantes. Outra característica peculiar dessa área é a comum existência 

de hierarquia entre os dados, visto que esses costumam estar relacionados em 

diversos níveis. 

Outro aspecto tratado por esse trabalho consiste na existência de 

diferentes grupos de usuários interessados no processo, isto é, diferentes 

stakeholders. As proposições de aplicações na área de MDE, em geral, visam 

atender a algum desses grupos, dentre os quais: professores, estudantes, 

pesquisadores e administradores. 

Esse trabalho demostra estatisticamente a expansão que vem 

acontecendo na área de MDE, nos últimos anos, conforme pode ser verificado 

na Figura 3.1 a seguir: 
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Figura 3.1. Número de artigos publicados até 2009 sobre MDE. 

 

Fonte: Romero (2010). 

 

 

Além disso, foram referenciados 306 outros trabalhos realizados até o ano 

de 2009. Destaca-se uma das mais notórias contribuições do trabalho de 

Romero(2010): a categorização dos trabalhos da área de MDE de acordo com 

as tarefas que se propuseram a resolver. A categorização empregada obedeceu 

às tarefas elencadas a seguir e permitiu registrar uma gama enorme de 

possibilidades de atuação na área de MDE que já vem sendo alvo de diversos 

trabalhos. Na Figura 3.2, é possível visualizar a distribuição dos trabalhos nas 

diversas categorias. 
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Figura 3.2. Número de artigos publicados sobre MDE até 2009 agrupados por tarefa/categoria. 

 

Fonte: Romero (2010). 

 

 Análise e visualização de dados: Essa categoria tem como objetivo realçar 

informações úteis para suporte à decisão. Aplicações nessa área podem 

auxiliar a educadores e administradores de cursos a analisar as atividades 

dos estudantes em seus cursos. As principais técnicas utilizadas nessa 

categoria são: estatísticas e visualização de informação (por exemplo, 

gráficos). 

 Prover feedback para apoio a instrutores: Nessa categoria, o objetivo é 

organizar os recursos instrucionais de forma mais eficiente para promover 

apropriadas ações proativas em prol da melhoria do aprendizado dos 

estudantes. Nessa categoria já é possível obter dados implícitos. Algumas 

das principais técnicas utilizadas nessa categoria são: mineração de 

regras de associação, agrupamento, análise sequencial de padrões e 

estudos de caso baseados em reasoner e classificação.  

 Recomendações para estudantes: O objetivo dessa categoria é 

recomendar atividades personalizadas diretamente aos estudantes e 

outros conteúdos de aprendizado adaptáveis. Algumas das principais 

técnicas utilizadas nessa categoria são: mineração de regras de 

associação, agrupamento, análise sequencial de padrões. 
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 Predizer resultados de estudantes: Essa categoria inclui aplicações que 

buscam predizer valor das variáveis que descrevem os estudantes. 

Algumas das principais técnicas utilizadas nessa categoria são: 

classificação e regressão. Mais especificamente, exemplos de técnicas e 

modelos podem ser definidos a partir de redes neurais, redes bayesianas, 

sistemas baseados em regras, árvores de decisão e análise de 

correlação, dentre outros.  

 Modelar ou traçar perfis de estudantes: Nessa categoria são agrupadas 

aplicações que buscam desenvolver modelos cognitivos de usuários 

(estudantes). Nesse caso, a mineração de dados utiliza características 

como: motivação, satisfação, estilo de aprendizado. Uma das mais 

utilizadas técnicas nessa categoria são as redes baysianas, contudo 

vários algoritmos podem ser utilizados, dentre os quais: naive bayes, 

árvore de decisão e máquinas de vetor de suporte.  

 Detectar comportamentos indesejáveis de estudantes: Nessa categoria 

são incluídas as aplicações que visam detectar comportamentos não 

usuais de estudantes, como: baixa motivação, fraude, uso indevido e 

abandono. Algumas das principais técnicas utilizadas nessa categoria 

são: classificação e regressão. 

 Agrupar estudantes: O objetivo das aplicações enquadradas nessa 

categoria é criar grupos de estudantes com certas características. 

Diferentes algoritmos de agrupamento costumam ser utilizados nesse 

caso, como: algoritmo hierárquico aglomerativo e k-médias. 

 Analisar redes sociais: Nessa categoria busca-se analisar 

relacionamentos entre indivíduos ao invés de seus atributos ou 

propriedades. Além da diversidade de técnicas empregadas nessa 

categoria, assim como nas categorias anteriores, essa se difere pela 

aplicação mais comumente de filtros colaborativos que produzem 

recomendações personalizadas de acordo com a similaridade entre 

preferências de estudantes.  

 Desenvolver mapas de conceitos: Essa categoria tem como objetivo 

ajudar aos educadores e instrutores na construção de mapas de conceitos 

que são grafos que mostram o relacionamento entre conceitos e 
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expressam uma hierarquia de conhecimentos. Dentre as principais 

técnicas utilizadas nessa categoria estão: regras de associação e 

mineração de textos. 

 Projetar Cursos: Essa categoria tem como objetivo ajudar aos educadores 

e instrutores no processo de construção de cursos e aprendizado 

automático de conteúdo, tentando também promover o reuso e a troca de 

recursos de aprendizado existentes entre diferentes sistemas. 

 Realizar planejamento e programação: Nessa categoria são enquadradas 

as aplicações que objetivam o planejamento e escalonamento de recursos 

para elaboração de cursos futuros. Como acontece nas demais 

categorias, diversas técnicas podem ser utilizadas, no entanto destacam-

se as regras de associação. 

 

Outro aspecto interessante do referido trabalho que cabe ser mencionado, 

trata da Seção que expõe algumas sugestões para trabalhos futuros na área de 

MDE, dentre as quais:  

 

 Desenvolvimento de ferramentas de mineração de dados mais simples, 

pois as ferramentas criadas vêm primando pela robustez em detrimento 

da simplicidade. O objetivo deve ser centrado na ideia de que leigos na 

área de mineração de dados (exemplo, educadores em geral) possam 

utilizar as ferramentas, sem que seja necessário exigir do usuário a 

escolha de algoritmos e configurações de parâmetros. 

 Integração de ferramentas de mineração de dados com ambientes e-

learning, que executem de forma transparente aos usuários, atividades 

como: pré-processamento de dados, mineração de dados e pós-

processamento. 

 Padronização de dados, modelos e ferramentas que possam ser 

utilizados em diferentes sistemas educacionais. Alguns trabalhos já 

começaram a atuar nessa perspectiva, utilizando tecnologias como: XML, 

OWL e RDF para fornecer semântica aos dados; e SCORM para 

padronização de dados educacionais.  
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Considerando as categorias apresentadas pelo trabalho de Romero 

(2010), o trabalho proposto pode ser categorizado pela tarefa de predição de 

performance, mais especificamente, predição de performance de estudante em 

relação ao seu desempenho quantificado pelas médias obtidas em determinadas 

disciplinas. 

 

3.2. Avaliação de estudantes em Cursos EAD 

 

O principal objetivo do trabalho de GOTTARDO (2012) foi auxiliar 

professores na gestão do processo de ensino através da seleção de atributos 

em bases de dados para realização de inferências relativas ao desempenho dos 

estudantes. Como fonte de dados foram utilizadas as bases de dados do 

ambiente Moodle. Para a execução dos experimentos foram utilizados os 

seguintes algoritmos de classificação: RandomForest e MultilayerPerceptron. 

Além disso, para calcular a acurácia utilizou-se o método 10-fold-cross-

validation. 

Os dados foram originados de cursos à distância, considerando um total 

de 155 estudantes. Vale ressaltar que os dados não incluíram estudantes 

desistentes. Já a disciplina a ser escolhida como foco de exploração através 

mineração de dados foi selecionada com base nos seguintes critérios: maior 

quantidade de estudantes que concluíram a disciplina; maior quantidade de 

oferta da disciplina para turmas diferentes; disponibilidade do resultado de 

avaliações do conhecimento dos estudantes e maior número de recursos do AVA 

utilizados.  

A seleção de atributos realizada nas bases de dados do Moodle 

considerou três dimensões: perfil geral de uso do AVA, interação entre 

estudantes e interação entre estudantes e professor. No que concerne ao perfil 

geral de uso do AVA, por exemplo, havia informações como: número de acessos 

ao AVA, frequência média de acesso e tempo total de acesso. 

Os experimentos realizados aplicaram apenas técnicas de classificação. 

Para realização dessa classificação foram definidas três classes de acordo com 

as notas obtidas pelos estudantes distribuídas conforme a seguir. A primeira 

classe foi chamada de A e incluiu alunos com notas entre o intervalo de 97 a 87 

(22 estudantes). A segunda classe foi chamada de B e incluiu alunos com notas 
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entre o intervalo de 87 a 77 (109 estudantes). Finalmente, a terceira classe foi 

chamada de C e inclui alunos com notas entre o intervalo de 77 a 67 (24 

estudantes). 

Basicamente, foram realizados três experimentos. O primeiro experimento 

aplicou a discretização utilizando o equal-width do Weka (dividindo o intervalo de 

valores possíveis em subintervalos de mesmo tamanho), apenas no último 

atributo. O segundo experimento, foi realizado com todos os atributos 

discretizados. Por fim, o terceiro experimento foi realizado com uma base de 

dados reduzida em termos de quantidade de atributos, isto é, foi reduzida a 

dimensionalidade da base.   

O principal foco dos experimentos foi analisar a relevância da seleção de 

atributos realizada e verificar o impacto da discretização de dados. Para essa 

análise foram realizados testes de hipótese, mais precisamente, teste estatístico 

T pareado e conclui-se que os melhores resultados foram obtidos com o segundo 

experimento, ou seja, com a base de dados contendo todos os atributos 

discretizados, porém sem redução da dimensionalidade. As taxas de acerto 

desses experimentos alcançaram um percentual de 76%. 

A Tabela 3.1 a seguir, extraída do referido trabalho, resumo as taxas de 

acurácia obtidas pelos algoritmos de classificação utilizados nos três 

experimentos descritos: 

 

Tabela 3.1. Taxas de acurácias obtidas pela execução dos experimentos. 

Classificador Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 

RandonForest 70,6% ± 9,9 76,6% ± 8,5 64,9% ± 10,8 

MultilayerPerceptron 66,3% ± 10,5 76,2% ± 8,8 69,4% ± 8,8 

Fonte: Gottardo (2012). 

 

Esse trabalhou apresentou diversas características que foram aplicadas 

de forma semelhante no trabalho proposto, dentre as quais a atividade proposta 

que consiste na predição de rendimento escolar, a utilização do Moodle como 

AVA e a rotulação dos estudantes em 3 categorias distintas segundo 

determinados intervalos de notas, embora o trabalho proposto defina os 

intervalos de rotulação considerando outros valores.   
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Também foram executados experimentos sobre partições da base de 

dados original, porém o particionamento foi realizado sobre instâncias e não 

atributos. Outra semelhança foi a utilização do 10-fold-cross-validation e testes 

de hipóteses para validação de experimentos. Sendo válido ressaltar ainda que 

o trabalho proposto não se limitou ao emprego de classificadores individuais 

como estratégias para classificação dos indivíduos, fato observado no trabalho 

de Gottardo (2012). 

 

3.3. Comitê de classificadores para predizer performance de 

estudantes em EAD  

 

O único trabalho encontrado que utilizou comitês de classificadores no 

âmbito educacional está apresentado em Kotsiantis (2010) e propôs um comitê 

de classificadores para resolver um problema do domínio de MDE. Mais 

precisamente, esse trabalho definiu um comitê de classificadores online que 

utilizou o método de votação para predição de performance de estudantes. A 

expectativa que motivou a utilização desse comitê apoiou-se na ideia de que um 

conjunto de especialistas (classificadores) é capaz de tomar decisões mais 

corretas do que um especialista sozinho (um classificador). 

Na composição do comitê, três algoritmos foram utilizados: WINNOW (um 

algoritmo on-line linear similar a redes perceptron), 1-Nearest Neighbour e Naive 

Bayes. Como o algoritmo funciona de modo on-line, suas hipóteses são 

frequentemente atualizadas. Na Figura 3.3, é possível visualizar melhor a 

arquitetura do comitê proposto. Cada um dos classificadores base forneceu sua 

decisão (atribuição de rótulo) para uma dada instância “x” de teste e por votação 

essas saídas foram combinadas de forma a resultar em uma saída única. 
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Figura 3.3. Comitê de classificadores. 

 

Fonte: kotsiantis (2010). 

 

Tanto a escolha dos algoritmos utilizados para composição do comitê, 

como a escolha do método de votação foi justificada pelo fato deles adaptarem-

se facilmente ao ambiente online. Além disso, a utilização de comitês possibilita 

a execução de forma paralela e distribuída, o que incrementa a velocidade de 

execução e aumenta a quantidade de aplicações possíveis em diversas áreas, 

já que uma quantidade maior de dados pode ser mais rapidamente processada.  

Com relação à base de dados de treinamento utilizada nos experimentos, 

sabe-se que ela foi composta por 1347 instâncias de dados provenientes do 

curso de Informática da Universidade Aberta de Hellenic (HOU) entre os anos de 

2006 e 2008. O curso de informática era composto de 12 módulos. Os alunos 

que obtinham nota superior ou igual a 5 eram considerados aprovados, caso 

contrário eram considerados reprovados. Portanto, havia apenas duas classes. 

Uma delas correspondia aos alunos que não foram aprovados, incluindo aqueles 

que não obtiveram o rendimento esperado e aqueles que suspenderam os 

estudos. A outra classe compreendia os alunos que concluíram com rendimento 

satisfatório, isto é, aqueles que obtiveram nota superior ou igual a 5.  

A execução dos experimentos incluía a fase de treinamento e a fase de 

teste. A primeira fase foi executada considerando quatro etapas. Cada etapa 

incluía diferentes conjuntos de dados de treinamento. Na Tabela 3.2, é possível 

comparar a acurácia de cada um dos classificadores base executados 
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individualmente e a acurácia obtida pelo comitê de classificadores em cada uma 

das quatro etapas de treinamento. 

 

Tabela 3.2. Acurácia dos algoritmos  

 Comitê  NB 1-NN WINNOW 

Etapa 1 73.86* 68.00 73.86 67.4* 

Etapa 2 78.39 76.39 78.24 74.75* 

Etapa 3 81.73 79.43 78.24* 74.75* 

Etapa 4 81.81 80.84 78.47* 77.95* 

Média  78.95 76.17 77.20 73.71 

Fonte: kotsiantis (2010). 

 

Além de realizar comparações do comitê com os resultados obtidos por 

cada um dos classificadores base. Valendo destacar que os valores marcados 

com símbolo “*” representam os métodos rejeitados no compatativo realizado 

pelo teste-t. Outros clasificadores e outros comitês foram executados. Seus 

resultados estão disponíveis, respectivamente, nas Tabelas 3.3 e 3.4. 

 

Tabela 3.3. Acurácia de outros algoritmos  

 Comitê  C4.5 3NN RIPPER SMO BP RBF 

Etapa 1 73.86 73.86 73.86 73.86 69.19 71.56 72.38 

Etapa 2 78.39 77.35 78.09 77.65 77.95 78.17 76.31 

Etapa 3 81.73 80.02 78.99 80.02 80.10 80.62 81.06 

Etapa 4 81.81 81.14 78.99 80.69 81.73 80.92 81.06 

Média  78.95 78.09 77.48 78.06 77.24 77.81 77.70 

Fonte: kotsiantis (2010). 

 

Tabela 3.4. Acurácia de outros comitês 

 Comitê  AdaBoost Randomforest Voted Perceptron Rotation forest 

Etapa 1 73.86 73.34 73.34 67.33 73.34 

Etapa 2 78.39 78.40 78.02 74.31 77.58 

Etapa 3 81.73 80.04 79.81 75.27 79.88 

Etapa 4 81.81 80.99 80.70 76.83 80.85 

Média  78.95 78.19 77.96 73.44 77.91 

Fonte: kotsiantis (2010). 
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E finalmente, na Figura 3.4,  é exibido um gráfico mostrando a acurácia 

dos algortimos individuais e do comitê proposto. Nessa Figura, é possível 

perceber que o comitê (representado pela cor azul escuro) apresentou um 

rendimento superior aos clasificadores individuais. 

 

Figura 3.4. Gráfico da acurácia obtida através dos algoritmos individuais 

 

Fonte: Kotsiantis (2010). 

 

Esse trabalho é um exemplo de que a utilização de comitês de 

classificadores para o problema de predição escolar não somente é viável, como 

também apresenta, em geral, maiores valores de acurácia em relação aos 

classificadores individuais.  

Por isso, o trabalho proposto utilizou também a abordagem de comitês, 

definindo outros comitês de classificadores diferentes, incluindo na composição 

desses, por exemplo, outros algoritmos. Além disso, trabalhou-se com partições 

da base de dados original, considerando outros atributos que enriqueceram a 

base de dados explorada e ainda, realizou-se uma gama maior de experimentos. 

Enfim, a exploração dos dados foi mais detalhada em vários aspectos. 

 

3.4. Combinando diferentes modos de gerar diversidade 

 

O trabalho de Nascimento (2011) propôs uma abordagem que combinou 

três diferentes formas de incrementar a diversidade em SMC usando modelos 

com bagging e como consequência alcançando maiores níveis de acurácia em 

SMC. Para obter melhores configurações de características e classificadores em 
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modelos utilizando bagging, foi aplicada uma abordagem evolucionária, 

utilizando dois algoritmos genéticos.  

Esse trabalho foi incluído nesse capítulo por abordar tanto o uso de 

comitês em diferentes bases de dados, como pelo fato de utilizar o algoritmo 

bagging para geração de comitês, já que esse algoritmo foi também utilizado no 

trabalho proposto e ainda, vislumbrando-se que a abordagem evolucionária 

poderá ser empregada na otimização de trabalhos futuros. Os resultados obtidos 

fortaleceram a crença na eficiência de utilização dos comitês em diferentes 

domínios de aplicação.  

Apesar disso, o principal foco desse trabalho foi gerar diversidade em 

comitês e isso foi considerado relevante partindo do princípio que mecanismos 

de geração de diversidade também podem ser utilizados para aperfeiçoar o 

trabalho proposto. No caso do trabalho de Nascimento (2011), uma das formas 

de gerar diversidade que mais chamou atenção foi à aplicação de algoritmo 

genético. 

Para validar essa abordagem foram conduzidos experimentos utilizando 

10 algoritmos de classificação combinados através de SMC. Além disso, cabe 

mencionar que cinco bases de dados foram utilizadas originadas a partir do 

repositório de dados UCI, foram elas: Breast Cancer, Outdoor Images, Protein, 

Gaussian3 e Splice. E finalmente, a performance dos resultados obtidos pelo 

bagging foi mensurada utilizando duas medidas de diversidade (diversidade boa 

e diversidade ruim). 

Esse trabalho não foi o primeiro a tratar de diversidade em comitês, no 

entanto, segundo o autor, o trabalho apresenta como diferencial reunir em um 

único framework modelos de bagging com características selecionadas através 

de seleção em sistemas multiclassificadores heterogêneos. O framework 

proposto pode ser conferido através da Figura 3.5. O projeto de comitês definido 

a partir desse framework incluiu três estágios, foram eles: distribuição de 

características (atributos) por seleção, amostragem de dados e emprego de um 

algoritmo genético como membro do processo de seleção. 
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Figura 3.5. Representação de uma proposta baseada em uma abordagem evolucionária 

 

Fonte: Nascimento (2011). 

 

No primeiro estágio, denominado feature selection ou distribuição de 

características (atributos) por seleção, a dimensão de atributos da base de dados 

original é reduzida para que cada classificador trabalhe com um subconjunto 

(partição) de atributos menor em relação à quantidade de atributos que compõe 

a base de dados original.  

No segundo estágio, denominado data resampling ou amostragem de 

dados, cada classificador recebia parte das instâncias da base de dados original, 

isto é, cada classificador individual foi executado com base numa amostra de 

instâncias da base de dados original. Sendo relevante salientar que era permitido 

que essas amostras de instâncias fossem redundantes de um classificador em 

relação aos demais e que as amostras deveriam conter, obrigatoriamente, o 

mesmo número de instâncias. Esse estágio caracterizou-se pela execução do 

bagging. 

Por último, o terceiro estágio foi caracterizado pela utilização de 

algoritmos genéticos como membros de seleção do processo. O objetivo do 

algoritmo genético empregado, nesse caso, foi definir o subconjunto ótimo de 

indivíduos e utilizar esse subconjunto na execução dos comitês.  
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A execução dos experimentos foi realizada através da implementação em 

linguagem Java utilizando o framework weka. Mais algumas informações foram 

mencionadas com relação a esses experimentos, tais como: tamanho máximo 

do SMC definido como 12, utilização de 10-fold-cross-validation, algoritmos 

utilizados na estrutura homogênea (RBF, NB, k-NN, RT e PART) e algoritmos 

utilizados na estrutura heterogênea (RBF, NB, k-NN, RT, PART, J48, SVM, DS, 

OneR e DT). E, finalmente, a análise de dados foi realizada em função da média 

da taxa de erros e testes de hipóteses com nível de confiabilidade de 95%. 

Diversos resultados dos experimentos foram apresentados no referido 

trabalho. Uma das principais conclusões do trabalho foi o uso de estruturas 

heterogêneas como vantagem para a performance dos SMC, repercutindo num 

ganho de generalização comprovado pelas taxas de erros obtidas e pela 

avaliação de diversidade. Além disso, foram sugeridos como trabalhos futuros a 

condução de estudos que comparem o desempenho de modelos heterogêneos 

com bagging e boosting, tratando também problemas de regressão e predição 

de séries temporais. 

 

3.5. Otimização em comitês de classificadores 

  

Esse trabalho (SANTANA, 2012) propôs uma abordagem com a finalidade 

de maximizar a diversidade de comitês de classificadores por meio da seleção 

de subconjuntos de atributos, o que foi concretizado utilizando metaheurísticas 

bioinspiradas com critérios de avaliação baseados em filtro. Para verificar a 

utilidade das metaheurísticas utilizadas, seus resultados foram comparados com 

a seleção de atributos realizada de forma aleatória. 

Conforme já mencionado na Seção anterior, o trabalho proposto pode 

tentar gerar diversidade em seus comitês para que os comitês apresentem 

melhores resultados. No caso desse trabalho (SANTANA, 2012), verificou-se 

que além de utilizar algoritmos genéticos, outras técnicas de otimização (como 

nuvem de partículas e colônia de formigas) também podem ser utilizadas para 

essa finalidade, servindo de subsídio para escolha de abordagens que poderão 

ser utilizadas como desencadeamento do trabalho proposto.   

Na condução dos experimentos do referido trabalho foram utilizadas 9 

bases de dados, foram elas: Image Segmentation, SCOP (Structural 
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Classification of Proteins), Breast Cancer Wisconsin, Gaussian3, Simulated6, 

Ionosphere, LIBRAS Movement, SONAR e SPECTF. Essas bases de dados 

foram pré-processadas para que os dados fossem normalizados num universo 

de valores entre 0 e 1. 

A partir das bases de dados originais foram realizados processamentos 

para que os diferentes classificadores utilizados nos experimentos fossem 

executados em uma base de dados com menos atributos, isto é, um subconjunto 

de atributos selecionados. A seleção de atributos não foi realizada para escolher 

apenas um único subconjunto, mas sim alguns subconjuntos de atributos. Desse 

modo, cada classificador foi executado sobre um desses subconjuntos 

escolhidos.  

A Figura 3.6, a seguir, reflete um possível cromossomo da população de 

indivíduos utilizados no algoritmo genético proposto no trabalho em questão.  

 

Figura 3.6. Representação cromossômica para um comitê com três classificadores e uma base 

de dados com quatro atributos 

 

Fonte: Santana (2012). 

 

As principais características do AG utilizada foram: população inicial de 

30 cromossomos inicializados de forma aleatória, quantidade de iterações como 

critério de parada, quantidade de iterações variando de 150 até 10500 iterações 

e seleção dos cromossomos pais através de torneio binário. Além disso, os 

operadores genéticos utilizados foram recombinação com taxa de 0.9 e mutação 

ou 0.05 (dependendo do método utilizado). 

A segunda metaheurística utilizada foi a colônia de formigas, a 

representação de uma formiga pode ser visualizada na Figura 3.7, incluindo 3 

classificadores (C1, C2 e C3). A colônia foi inicializada com 30 formigas e o 

critério de parada utilizado foi a quantidade de iterações igual a 100.  
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Figura 3.7. Representação da formiga para um comitê com três classificadores e uma base de 

dados com dois atributos 

 

Fonte: Santana (2012). 

 

Finalmente, a terceira metaheurística utilizada foi à nuvem de partículas, 

cuja representação foi realizada de forma equivalente ao AG. A população inicial 

possuía 30 partículas inicializadas de forma aleatória e o critério de parada foi 

definido como a quantidade de iterações variando de 100 a 1000. 

Para realização dos experimentos foi utilizada a ferramenta Weka, dentre 

os diversos algoritmos disponibilizados pela ferramenta os seguintes foram 

escolhidos: J48, KNN e redes neurais (MLP). Esses algoritmos compuseram os 

comitês de classificadores, sendo utilizados como classificadores base. Já como 

função de combinação dos classificadores, os seguintes algoritmos foram 

utilizados: NB, SMO e IBK (implementados na ferramenta WEKA) e soma, soma 

ponderada e voto.  

Os comitês gerados envolveram diferentes quantidades de classificadores 

através das combinações dos classificadores base já mencionados: 3, 6 e 12 

classificadores. Sendo importante enfatizar ainda o uso do 10-fold-cross-

validation. Por fim, para verificar o desempenho dos experimentos foram 

realizadas as devidas comparações utilizando testes estatísticos (testes de 

hipótese) com níveis de aceitação de p = 0:05 e p = 0:01 e níveis de rejeição de 

95% ou 99% sobre corretude.  

Os comitês projetados no trabalho de Santana (2012) assemelham-se aos 

comitês propostos no presente trabalho com relação ao número de 

classificadores que os compõe (3, 6 e 12) e também com relação aos algoritmos 

utilizados na composição dos classificadores base. Além disso, a utilização do 

10-fold-cross-validation, assim como testes de hipóteses com níveis de rejeição 

de 95% também foram considerados no trabalho proposto. 

Com relação as conclusões finais sobre o trabalho em foco, a autora 

afirma que foi constatada a produção de melhores resultados a partir da 
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combinação de um conjunto de classificadores em relação ao desempenho dos 

classificadores individuais, considerando que foram respeitados os critérios de 

diversidade entre os classificadores componentes do sistema.  

A autora menciona ainda algumas formas de obter diversidade que foram 

confirmadas através desse trabalho, tais como: uso de algoritmos de 

aprendizagem diferentes ou ainda de parâmetros diferentes para inicialização de 

algoritmos de aprendizagem iguais, além de técnicas como bagging e boosting 

que constroem classificadores com conjuntos de padrões diferentes e seleção 

de atributos para construir classificadores com subconjuntos de atributos 

diferentes.  

Algumas dessas ideias podem ser consideradas semelhantes as 

aplicadas ao trabalho proposto, tendo em vista a diversidade gerada em função 

dos algoritmos e parâmetros utilizados, aplicação do bagging e geração de 

partições da base de dados original através da seleção de instâncias. 

Uma das maiores contribuições do trabalho, segundo a autora, consistiu 

em apresentar uma ferramenta para melhoria de desempenho a partir da seleção 

de subconjuntos diversos de atributos para construção dos classificadores base. 

Dessa forma, esse trabalho possibilitou diversas análises que podem servir 

como ponto de partida para diversos outros trabalhos. 

Finalmente, algumas ideias foram propostas para trabalhos futuros, tais 

como: aumentar a quantidade de bases de dados estudadas; e comparar o 

método para seleção de subconjuntos de atributos proposto com outros métodos 

de seleção. 

 

3.6. Considerações Finais 

  

Nesse capítulo foram apresentados alguns trabalhos relevantes 

relacionados ao trabalho proposto. Primeiramente, buscou-se fornecer um 

panorama geral da área de MDE com o trabalho de Romero (2011), no qual uma 

categorização de trabalhos nessa área foi realizada, a qual permitiu a 

categorização do trabalho em questão como uma tarefa de predição de 

performance. Em seguida, tratou-se sobre um trabalho que buscou realizar a 

avaliação de desempenho de estudantes em Cursos EAD, utilizando como AVA, 

o Moodle que foi o ambiente também utilizado por esse trabalho.  
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Posteriormente, verificou-se a aplicação de comitês na área de MDE. 

Mencionando-se algumas semelhanças e diferenças em relação a esse trabalho. 

Finalmente, comentou-se sobre dois trabalhos que trataram sobre a questão de 

diversidade em comitês incluindo técnicas de otimização, ponto importante que 

deverá também ser explorado em trabalhos futuros. O primeiro dentre esses 

trabalhos aplicou diversidade com a utilização do bagging (algoritmo também 

utilizado no presente trabalho) com algoritmo genético e o segundo, aplicando 

outras técnicas de otimização (algoritmos genéticos, colônia de formigas e 

nuvens de partículas). 

Com relação a validação e a composição dos comitês nos trabalhos que 

trataram desse assunto também foi possível observar comparativos em relação 

ao trabalho atual. Levando em consideração a fundamentação teórica realizada 

no Capítulo 2 e a explanação dos trabalhos relacionados contida nesse capítulo, 

no capítulo subsequente será efetivamente descrita a proposta do trabalho que 

foi realizado, incluindo a descrição do problema e a metodologia empregada.  



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4:  
Proposta do Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



80 
 

4. PROPOSTA DO TRABALHO 

 

Esse capítulo tem como principal objetivo apresentar de fato o trabalho 

que foi desenvolvido. Ele está subdividido em quatro seções. A primeira Seção, 

Seção 4.1, descreve o problema em questão. A Seção seguinte, Seção 4.2, 

define a proposta para resolução do problema. Enquanto a Seção 4.3 descreve 

a metodologia utilizada no trabalho proposto e sua aplicação ao trabalho 

desenvolvido. Por fim, na Seção 4.4, são apresentadas as considerações finais 

desse capitulo.  

 

4.1. O problema 

 

Na busca por modelos eficientes para o processo de classificação de 

estudantes a principal estratégia utilizada para incrementar os resultados foi 

utilizar comitês de classificadores na tarefa de predição de rendimento escolar.  

Tendo como matéria-prima de trabalho os valores que descrevem o perfil de 

cada estudante através de um conjunto determinado de características usadas 

para compor a base de dados dos experimentos  

 

4.2. Proposta do Trabalho 

 

Em virtude do que foi apresentado na seção anterior, define-se a proposta 

desse trabalho como constante do domínio de MDE, mais especificamente, para 

tratar de problemas de classificação na predição de rendimento escolar de 

alunos utilizando como fontes de dados os dados gerados a partir da interação 

dos estudantes com AVA.  

Apesar de outros trabalhos já terem sido publicados com a descrição 

apresentada, conforme apresentado no capítulo anterior, um dos principais 

diferencias deste trabalho em relação aos demais, é a definição de diversos 

sistemas multiclassificadores, no intuito de buscar a obtenção de resultados mais 

relevantes do que os obtidos apenas com classificadores individuais. Além disso, 

na busca por incrementar ainda mais esses resultados, visa-se considerar 

mecanismos que possibilitem um aumento da diversidade entre os 

classificadores utilizados para composição dos SMC. 
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4.2.1. Base de Dados 

 

A base de dados utilizada nesse trabalho foi elaborada com dados 

gerados durante os anos letivos de 2013 e 2014 no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. As turmas das quais 

os dados foram utilizados, num total de 7 turmas, estão elencadas a seguir: 

 Duas turmas do curso técnico integrado em informática na 

disciplina de programação estruturada e orientada a objetos em 

2013 no Campus Pau dos Ferros; 

 Uma turma do curso técnico subsequente em informática na 

disciplina de programação web em 2013 no Campus Pau dos 

Ferros; 

 Duas turmas do curso técnico integrado em informática na 

disciplina de programação estruturada e orientada a objetos em 

2014 no campus Santa Cruz; e 

 Duas turmas do curso técnico integrado em informática na 

disciplina de Informática Básica em 2014 no Campus Santa Cruz. 

 

É importante explicar como funciona a estrutura utilizada para armazenar 

esses dados. Ao instalar o Moodle define-se conjuntamente uma base de dados 

de aproximadamente 200 Tabelas no Sistema Gerenciador de banco de Dados 

(SGBD) denominado MySQL. A estrutura dessa base de dados é criada durante 

a instalação do Moodle. Essas Tabelas armazenam uma diversidade enorme de 

dados sobre todos os componentes utilizados no referido AVA, dentre os quais: 

usuários, cursos, questionários, fóruns, logs, chats e recursos. À medida que os 

usuários interagem no ambiente, novos registros vão sendo armazenados nessa 

base de dados.  

Devido ao grande volume de dados existentes e a divisão desses dados 

em diversas Tabelas, é impraticável utilizar os dados nesse formato. A base de 

dados utilizada nesse trabalho não foi exatamente a mesma disponibilizada pelo 

Moodle. Os dados contidos na base de dados do Moodle foram extraídos de 

forma adequada para possibilitar a construção de uma base de dados apropriada 
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para os experimentos. É relevante enfatizar ainda que se buscou considerar 

apenas os dados significativos, sendo realizados vários pré-processamentos.  

Dessa forma, a partir de dados provenientes do ambiente virtual de 

aprendizagem Moodle, foram realizados estudos na base de dados para que 

fosse possível verificar que Tabelas seriam relevantes. A partir de então, esses 

dados foram submetidos a diversos pré-processamentos até estarem prontos 

para execução dos experimentos. A nova base de dados não seguiu o modelo 

relacional de dados e foi composta por um arquivo único compatível com os 

formatos de arquivos mais utilizados pelas ferramentas de mineração de dados, 

por exemplo, formatos com extensões .arff ou .tab. 

Após a realização do estudo inicial, seguem algumas das principais 

Tabelas do Moodle consideradas relevantes e que foram utilizadas: 

 forum_posts: contém informações sobre as postagens realizadas 

nos fóruns. 

 logs: registra todas as ações que os usuários realizam no 

ambiente. Por isso, a partir dessa Tabela foi possível extrair 

diversas informações distintas, tais como: quantidade de 

visualizações do usuário no Moodle e quantidade de visualizações 

dos materiais de aula disponíveis. 

 quiz_attempts: contém informações sobre as tentativas de 

realização de questionários on-line, incluindo o usuário que 

realizou essa tentativa, nota obtida e identificação do questionário 

respondido. 

 user: contém as informações básicas que refletem o perfil de cada 

usuário. 

 

Além dos dados provenientes previamente do Moodle foi definida uma 

nova Tabela projetada para armazenar dados relativos às diversas habilidades 

dos alunos. Para permitir o armazenamento dessas informações foi 

implementado um questionário on-line e incluído no Moodle. Cada aluno 

respondeu esse questionário uma vez. Portanto, além dos dados que por padrão 

são armazenados na base de dados original do Moodle também se utilizou dados 

armazenados nessa Tabela que foi criada especificamente para essa finalidade. 
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Para que a construção da nova base de dados fosse viável foram 

implementados e executados vários scripts contendo funções que realizassem 

as diversas consultas necessárias e em alguns casos, realizando também 

transformações nos dados. Um exemplo de transformação de dados foi a 

geração de um campo quantidade de tentativas realizadas na execução de 

questionários, pois esse campo não existia na base de dados original. Esse 

campo foi gerado a partir de uma contagem originada de uma consulta dos 

registros existentes. 

Além dos scripts implementados e executados para extração dos dados 

da base de dados Moodle, também foi necessário realizar algumas análises 

manuais para decidir o que fazer com alguns dados problemáticos, por exemplo, 

dados faltosos e aberrantes. Em alguns casos, decidiu-se por remover as 

instâncias da base de dados.  

Um exemplo de caso removido aconteceu quando um excelente aluno, 

com ótimas notas, quase não interagia com o ambiente e por isso havia ausência 

de dados que pudessem auxiliar na classificação. Nessa situação, havia 

ausência de dados em diversos atributos, por isso julgou-se que a remoção de 

instâncias como essas seria mais viável. 

Outra análise realizada manualmente foi referente ao tratamento de 

instâncias que correspondiam a alunos desistentes ou transferidos, decidindo-

se por manter essas instâncias, porém rotulá-las em uma classe específica. 

Dessa forma, as instâncias que não estariam classificados como aprovados ou 

reprovados poderiam permanecer na base de dados.   

Com relação aos atributos, foram incluídos dados relativos ao sexo dos 

estudantes, diversas preferências, desempenho em atividades realizadas e 

informações de acesso ao AVA. As classes da base de dados foram definidas 

em função do desempenho dos mesmos no transcorrer das disciplinas. Vale 

ressaltar que os atributos relativos as preferências dos estudantes foram 

preenchidos pelos estudantes, através de suas próprias percepções de como se 

sentiam em relação a esses itens. 

Na Tabela 4.1 a seguir serão apresentadas as informações gerais sobre 

os dados contidos na nova base de dados construída para execução dos 

experimentos e em seguida serão detalhadas essas informações. 
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Tabela 4.1: Descrição geral da base de dados 

Informações gerais da base de dados 

Quantidade de instâncias 190 

Quantidade de atributos 35 (incluindo a classe) 

Quantidade de classes 3 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

Segundo análises realizadas nas bases de dados geradas pelo ambiente 

Moodle, decidiu-se por dividir os dados em dois grandes grupos. O primeiro 

grupo foi composto por 24 atributos com informações gerais sobre os estudantes, 

principalmente a partir de preferências que os estudantes demostraram através 

do preenchimento de um questionário disponibilizado no ambiente virtual. 

Enquanto, o segundo grupo foi constituído por 10 atributos originados das 

interações dos estudantes no AVA.  

Para propiciar um melhor entendimento dos atributos considere a 

composição dos dois grupos detalhadas nas Tabelas 4.2 e 4.3 a seguir. Essas 

Tabelas contemplam a divisão dos grupos supracitados com os respectivos 

atributos que as integram.  

 

Tabela 4.2. Grupos de atributos – Características Gerais 

Atributos do Grupo 1: 

Características Gerais 

Detalhamento 

Cidade Cidade onde mora o estudante 

Turma Código da turma a qual o aluno pertence. Ex: 

PEOO2013-M 

Turno Turno de aulas da disciplina lecionada pelo estudante. 

Ex: Matutino 

Idade Idade do estudante 

Sexo Sexo do estudante 

interesse_por_informatica Atributo que descreve o interesse do estudante por 

informática. Pode assumir valores de 0 a 3. Quanto 

maior interesse, maior o valor para o atributo e vice-

versa. Se não houver nenhum interesse por 

informática, por exemplo, o valor deverá ser 0. 

interesse_por_programacao Atributo que descreve o interesse do estudante por 

programação. Pode assumir valores de 0 a 3. 



85 
 

interesse_por_jogos Atributo que descreve o interesse do estudante por 

jogos. Pode assumir valores de 0 a 3. 

interesse_por_desafios Atributo que descreve o interesse do estudante por 

desafios. Pode assumir valores de 0 a 3. 

interesse_por_estudar Atributo que descreve o interesse do estudante por 

estudar. Pode assumir valores de 0 a 3. 

interesse_por_ler Atributo que descreve o interesse do estudante por ler. 

Pode assumir valores de 0 a 3. 

interesse_pela_disciplina Atributo que descreve o interesse do estudante pela 

disciplina que estava sendo estudada. Pode assumir 

valores de 0 a 3. 

interesse_raciocinio_logico Atributo que descreve o interesse do estudante por 

raciocínio lógico. Pode assumir valores de 0 a 3. 

interesse_por_matematica Atributo que descreve o interesse do estudante por 

matemática. Pode assumir valores de 0 a 3. 

interesse_por_ingles Atributo que descreve o interesse do estudante por 

inglês. Pode assumir valores de 0 a 3. 

interesse_por_aulas_expositivas Atributo que descreve o interesse do estudante por 

assistir aulas expositivas. Pode assumir valores de 0 a 

3. 

interesse_por_aulas_laboratorio Atributo que descreve o interesse do estudante por 

aulas em laboratório. Pode assumir valores de 0 a 3. 

interesse_por_resolucao_exercicios Atributo que descreve o interesse do estudante por 

resolução de exercícios. Pode assumir valores de 0 a 

3. 

interesse_por_questionarios Atributo que descreve o interesse do estudante por 

questionários. Pode assumir valores de 0 a 3. 

interesse_por_slides Atributo que descreve o interesse do estudante por 

slides. Pode assumir valores de 0 a 3. 

interesse_por_videos Atributo que descreve o interesse do estudante por 

vídeos. Pode assumir valores de 0 a 3. 

interesse_por_pesquisa Atributo que descreve o interesse do estudante por 

pesquisa. Pode assumir valores de 0 a 3. 

interesse_por_projeto Atributo que descreve o interesse do estudante por 

projeto. Pode assumir valores de 0 a 3. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Tabela 4.3. Grupos de atributos – Interações com AVA 

Atributos do Grupo 2: Interações 

com AVA 

 

quiz_qtd_atividades Atributo que indica a quantidade de tentativas de 

realização de quiz (questionários on-line). 

quiz_media_notas_atividades Atributo que indica a média de notas nas tentativas de 

realização de quiz (questionários on-line). 

quiz_status_finalizacao Atributo que indica a frequência com que um estudante 

finaliza as tentativas de questionários, pois algumas 

vezes os alunos iniciam a resolução, mas não 

concluem. Pode assumir valores de 0 a 3. O valor 0 

representa que o estudante nunca finalizou suas 

tentativas, o valor 1 representa que raramente as 

tentativas foram finalizadas, o valor 2 representa 

frequentemente e finalmente, o valor 3 representa 

sempre. 

qtd_postagens_foruns Atributo que indica a quantidade de postagens nos 

fóruns. 

qtd_interacoes_forum Atributo que indica a quantidade de interações do 

estudante nos fóruns, o que inclui leitura de postagens. 

qtd_interacoes_moodle Atributo que indica a quantidade total de interações do 

estudante no moodle, o que é contabilizado através da 

Tabela de logs do Moodle, a qual engloba todos os tipos 

de interação do usuário, tais como: login, download de 

documento, tentativa de resolução de um quiz, 

postagem em um fórum e assim por diante.  

qtd_vizualizacoes_moodle Atributo que indica a quantidade total de visualizações 

do estudante no moodle. 

qtd_logins_moodle Atributo que indica a quantidade de logins efetuados 

pelo estudante. 

qtd_interacoes_quiz Atributo que indica a quantidade de interações do 

estudante com o quiz. 

qtd_vizualizacoes_material Atributo que indica a quantidade de visualizações do 

estudante em relação aos materiais disponíveis no 

AVA. Ex: Arquivo .pdf contendo slides de uma dada 

aula. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

 

Com relação ao atributo classe foram definidos 3 possíveis valores: “A”, 

“B” e “C”. A classe “A” representando os alunos aprovados, a classe “B” 
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representando os alunos reprovados e finalmente, a classe “C” representando 

alunos desistentes ou que saíram transferidos durante o transcorrer da 

disciplina.   

Na Figura 4.1 a seguir, é possível verificar a tela principal de uma das 

turmas alvo da geração de dados para os experimentos propostos nesse 

trabalho. Esse ambiente foi previamente preparado e configurado para 

possibilitar as interações necessárias dos estudantes no decorrer da disciplina. 

Dessa forma, tornou-se viável a geração e armazenamento dos dados 

necessários para os experimentos.  

 

Figura 4.1. AVA utilizado para obtenção de dados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

 

4.2.2. Comitês de Classificadores 

 

Os comitês de classificadores foram compostos por até 12 classificadores 

base. Para compor esses comitês foram utilizados tanto SMC homogêneos 

quanto heterogêneos, apesar dos SMC heterogêneos apresentarem, 

geralmente, melhores resultados. A definição de comitês homogêneos justifica-

se pela tentativa de ampliar as possibilidades de experimentos. 

Para buscar diversidade, definiu-se a utilização inicial dos seguintes 

algoritmos de aprendizado: NB, KNN, AD, MLP e SVM. Com a aplicação desses 

algoritmos e com a diversidade de características dentre eles, espera-se obter 

boa diversidade na aplicação intercomitês e intracomitês, ou seja, entre os 

comitês e internamente, entre os classificadores que irão compor cada comitê. 
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Com relação aos métodos para combinação dos classificadores foi utilizada a 

votação majoritária.  

Em termos de implementação utilizou-se a linguagem JAVA juntamente 

com os algoritmos disponíveis pela ferramenta Weka. Para codificação de 

scripts. Os pré-processamentos necessários à base de dados foram 

implementados utilizando a linguagem PHP aplicada aos dados da base de 

dados Moodle armazenado no MySQL.  

  

4.3. Metodologia do Trabalho 

 

Definir uma metodologia pode ser entendido como o estabelecimento de 

uma sequência de passos a ser seguida para condução de um determinado 

processo. A metodologia utilizada nesse trabalho será primeiramente explicada 

de forma genérica e na próxima subseção será detalhado como essa 

metodologia foi aplicada ao trabalho proposto.  

A Figura 4.2 ilustra, de forma genérica, uma sequência de etapas 

sugeridas para resolução de um problema de mineração de dados educacionais. 

Dessa forma, descrevendo uma metodologia utilizada para elaboração e 

desenvolvimento de trabalhos na área de MDE. Sendo possível reaproveitar a 

metodologia apresentada na condução do trabalho proposto. Essa metodologia 

será detalhada a seguir como forma de auxiliar o processo de elaboração de 

novos trabalhos nessa área. 

 

Figura 4.2. Etapas da metodologia do trabalho proposto 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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O primeiro passo é escolher uma área de atuação, na qual o problema 

será desenvolvido. De acordo com Paiva (2012), os esforços da MDE estão 

focados em três áreas principais, são elas: 

 

 Área 1. Desenvolver ferramentas e técnicas computacionais;  

 Área 2. Definir quais perguntas se deve fazer aos dados, ou seja, como 

obter as respostas minerando dados educacionais; e 

 Área 3. Determinar quais os interessados (stakeholders) que poderiam se 

beneficiar de mecanismos de relatórios com base na MDE.  

 

É válido enfatizar ainda que as três áreas apresentadas não são 

mutualmente exclusivas, ou seja, é possível que haja trabalhos que contemplem 

mais de uma dessas áreas. Por exemplo, uma ferramenta desenvolvida para um 

objetivo específico da área de MDE (área 1) pode ter sido projetada levando em 

consideração dados obtidos de uma análise realizada sobre perguntas efetuadas 

a determinados conjuntos de dados, comprovando que certas abordagens 

aplicadas a certos tipos de dados apresentam resultados relevantes (área 2). 

No caso da área 3, por exemplo, a mineração de dados educacionais pode 

ser categorizada sobre diferentes perspectivas, ou seja, partindo de diversos 

pontos de vista. As aplicações podem ser focadas nas necessidades de um dado 

ator (stakeholder) que interage com um AVA. Os possíveis atores definem 

perspectivas no âmbito da MDE, tais como: direcionada a estudantes, 

direcionada a professores e direcionada a gestores. Cada uma dessas 

perspectivas delimita um escopo de possíveis aplicações a ser trabalhado com 

ênfase em atender prioritariamente as necessidades de um ator específico. 

Considerando as três categorias mencionadas, há diversos problemas que 

podem ser identificados. 

 Depois de definida a área de atuação, define-se o problema em si, como 

pode ser visualizado na segunda etapa da Figura 4.2. Considerando essa 

segunda etapa, no caso da área 3, por exemplo, esse problema poderá ser 

enquadrado na perspectiva de um stakeholder, mesmo que isso não esteja 

explicito. Isso porque, em geral, um dado ator está “sob os holofotes” de um 

determinado objetivo proposto.  



90 
 

Uma possível aplicação para área 3 é recomendar atividades, recursos e 

boas práticas baseadas nas experiências de aprendizagem advindas de outros 

estudantes propensos à evasão escolar. Essa aplicação pode ser categorizada 

como um problema direcionado a estudantes. Por outro lado, um exemplo de 

problema de mineração de dados destinado a professores é a geração de 

agrupamentos de perfis de alunos para auxiliar na gestão de como os conteúdos 

estarão estruturados ou fornecendo feedback sobre os resultados do 

aprendizado, pois auxilia a condução do trabalho do professor.  

Após definido o problema, passa-se para terceira etapa da Figura 4.2, ou 

seja, etapa na qual se define a abordagem a ser utilizada. É possível utilizar 

diversas abordagens de inteligência artificial, mais especificamente abordagens 

que utilizem mineração de dados. Para escolher a abordagem a ser empregada, 

é necessário definir o escopo do problema a ser solucionado, para então elaborar 

uma estratégia de como atacar o problema.  

A escolha das estratégias corresponde a etapa 4. Nessa estratégia serão 

definidas quais as técnicas e quais ferramentas serão utilizadas para mineração 

de dados e como se dará a aplicação das mesmas. Apesar da enorme 

importância na escolha das técnicas e ferramentas para solucionar um problema, 

a abordagem escolhida não será determinada por elas. A abordagem deverá ser 

capaz de traduzir como os dados serão trabalhados, isto é, a abordagem está 

extremamente relacionada com o tipo de problema a ser resolvido, pois ela 

traduz com que finalidade a execução dos experimentos será realizada e quais 

são os tipos de resultados que se deseja alcançar. 

De forma geral, segundo Rigro (2012), as seguintes abordagens para 

mineração de dados podem ser elencadas: predição, agrupamento, mineração 

de relações, descoberta com modelos e tratamento de dados de apoio a decisão. 

A MDE como subárea da mineração de dados, pode utilizar essas mesmas 

abordagens.  

De acordo com Baker (2011), a predição engloba problemas de 

classificação, regressão e estimação de densidade. Enquanto a mineração de 

dados pode ser subdividida em mineração de regras de associação, mineração 

de correlações e mineração de padrões sequenciais. Além dessas abordagens 

mais tradicionais já citadas, é possível utilizar técnicas de outras áreas que 
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agreguem potencial aos experimentos. Um exemplo desse caso seria integrar a 

utilização de agentes inteligentes com mineração de dados. (Ubiratan, 2012). 

Após a elaboração das estratégias que contemplem quais técnicas serão 

utilizadas e como serão conduzidos os experimentos. A próxima etapa consiste 

em realizar as implementações ou configurações necessárias para 

posteriormente de fato executar esses experimentos, conforme é possível 

continuar acompanhando na quinta etapa da Figura 4.2.  

Finalmente, após a conclusão dos experimentos, devem ser realizadas as 

análises dos resultados obtidos. Nessa fase, é relevante mencionar que o 

conhecimento do domínio é essencial para uma análise fundamentada e que 

repercuta em benefícios reais. No caso da MDE, por exemplo, é necessário 

entender os processos de ensino-aprendizagem para inferir conhecimento 

relevante aplicável a essa área.  

 

4.3.1. Metodologia aplicada ao trabalho proposto 

 

A Tabela 4.3 a seguir sintetiza a aplicação da metodologia proposta na 

seção anterior ao contexto do presente trabalho. 

 

Tabela 4.4. Síntese das etapas do trabalho 

Etapas 

Etapa 1 - Definição da área de atuação: Definir quais perguntas se deve fazer aos dados, ou 

seja, como obter as respostas minerando dados educacionais 

Etapa 2 - Definição do problema e seu escopo: Aplicação de técnicas de classificação com a 

utilização de comitês de classificadores em dados originados da interação desses estudantes 

em um AVA para predição de rendimento escolar. 

Etapa 3 - Escolha da abordagem: Predição 

Etapa 4 - Definição da estratégia: Experimentos com classificadores individuais, comitês 

homogêneos e heterogêneos aplicados a uma base de dados e três de suas partições. 

Etapa 5 - Realização dos experimentos 

Etapa 6 - Análise dos Resultados 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

 

Conforme já explicado, a primeira etapa consiste na escolha da área de 

atuação. Essa etapa já foi definida, sendo concluída após a realização de 

diversas pesquisas que acarretaram na definição da área de atuação 2. 
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Conforme já detalhado anteriormente, a área de atuação 2 consiste em definir 

quais perguntas se deve fazer aos dados, ou seja, como obter as respostas 

minerando dados educacionais.  

Na segunda etapa, o problema e seu escopo devem ser definidos. Nesse 

caso, o problema consiste em minerar os dados para predizer o rendimento 

escolar de estudantes. Já o escopo de atuação foi delimitado pela aplicação de 

técnicas de classificação em dados originados da interação desses estudantes 

em um AVA em 7 turmas diferentes, atuando em disciplinas da área de 

informática, dentre as quais programação estruturada e orientada a objetos e 

informática básica.  

Em seguida, a etapa 3 consiste em realizar a escolha da abordagem, o 

que foi definido nesse trabalho como predição, o que já podia ser inferido da 

definição da etapa 2. Na etapa 4, a estratégia para realização dessa abordagem 

deve ser definida, essa etapa merece um maior detalhamento, haja vista que na 

busca por melhores resultados algumas fases foram definidas para possibilitar 

análises significativas. 

A primeira estratégia caracteriza a primeira fase da etapa 4 e consiste na 

execução de experimentos com classificadores individuais e comitês aplicados 

a uma base de dados que foi definida (denominada base de dados original). No 

caso dos classificadores individuais, cada modelo gerado utiliza apenas um 

algoritmo para atividade de classificação, em seguida os comitês de 

classificadores aplicados à mesma base de dados são utilizados.  

Com relação aos experimentos executados sobre partições da base de 

dados original, decidiu-se definir três partições através da redução da quantidade 

de instâncias da seguinte forma. A primeira partição contendo apenas instâncias 

originadas do campus Pau dos ferros, caracterizando a segunda fase de 

experimentos. A segunda partição contendo apenas instâncias originadas do 

campus Santa Cruz, representando a terceira fase. Finalmente, a terceira 

partição contendo 50% das instâncias selecionadas a partir de uma amostragem 

aleatória, ou seja, quarta fase. A Figura 4.3 a seguir sintetiza os experimentos 

que foram repetidos para base de dados original e para cada uma das partições 

já mencionadas. 
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Figura 4.3. Resumo de experimentos realizados na base de dados e suas partições. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

 

As interações dos estudantes no Moodle ao longo das disciplinas foram 

armazenadas em uma base de dados com uma enorme quantidade de Tabelas 

que foram filtradas para extração dos dados relevantes. Cada instância da base 

de dados foi representada por um conjunto de características definido pelos 

atributos que compõe essa base de dados. Os valores atribuídos a cada 

característica de uma instância foram considerados na classificação da mesma 

em três rótulos, são eles: A para alunos aprovados, B para alunos reprovados e 

C para alunos desistentes ou transferidos. 

 Os comitês foram compostos por 3, 6 e 12 classificadores base 

escolhidos entre os algoritmos: KNN, NB (Naive Bayes), RNA, SVM e AD. De 

modo que, vários comitês foram definidos para cada uma das quantidades de 

classificadores supramencionadas. Finalmente, como método de combinação 

utilizou-se o voto majoritário e para validação dos dados utilizou-se a validação 

cruzada.  

 A etapa 5 consiste na realização das implementações e experimentos já 

descritos. Nessa etapa foi dedicado considerável tempo do trabalho, porém não 

há muito que se detalhar aqui, tendo em vista que essa etapa seguiu as 

estratégias estabelecidas na etapa anterior e cujos resultados serão analisados 

na etapa 6.   

A etapa 6 acarretou em diversas análises dos dados obtidos na etapa 5. 

Essas análises foram subdivididas da seguinte forma: 



94 
 

 Análises realizadas através de comparações dos resultados 

obtidos por meio dos experimentos utilizando os classificadores 

individuais (estratégia 1); 

 Análises realizadas através de comparações dos resultados 

obtidos entre os classificadores individuais e os comitês de 

classificadores (estratégia 2); 

 Análises realizadas através de comparações dos resultados 

obtidos entre diferentes comitês de classificadores (estratégia 3);  

 Análises realizadas através de comparações dos resultados 

obtidos entre os experimentos utilizando a base de dados original 

e suas partições (estratégia 4); e 

 Análises realizadas através de comparações dos resultados 

obtidos entre os experimentos utilizando comitês com diferentes 

quantidades de classificadores (estratégia 5). 

 

4.3.2. Metodologia de Treinamento 

 

Nessa Seção será descrita a condução da metodologia de execução dos 

experimentos, considerando as diversas configurações realizadas nos 

algoritmos utilizados. Sendo válido ressaltar que em todos os experimentos 

utilizou-se a validação cruzada, mais especificamente, 10-fold-cross-validation.  

 

 Metodologia de treinamento - KNN 

 

O primeiro método executado foi o KNN considerando dois cenários. 

Foram realizadas execuções com os valores de K=1, 2, 3, 5, 7 e 10; sem e com 

distance-weigthing (1/distância). 

 

 Metodologia de treinamento - AD 

O segundo método executado foi a árvore de decisão variando apenas o 

parâmetro “unpruned” para gerar árvore de decisão sem poda e com poda. Podar 

uma árvore é uma técnica utilizada para lidar com ruídos e overfitting que busca 

gerar hipóteses mais genéricas. 

 



95 
 

 Metodologia de treinamento - NB 

 Em seguida, foram realizados os experimentos com Naive Bayes 

variando os parâmetros “useKernelEstimator” e “useSupervisedDiscretization”.  

 

 Metodologia de treinamento - SVM 

 Nesse algoritmo foram variados os seguintes parâmetros: c, kernel, 

buildLogistModels. 

 

 Metodologia de treinamento - RNA 

No caso das redes neurais utilizou-se a RNA do tipo MLP, executada 

usando o backpropagation padrão (com o termo momentum fixo de 0.8), 

variando-se os seguintes parâmetros: 

- Quantidade de neurônios intermediários (ou escondidos) da rede com 

apenas 1 camada intermediária: 5, 15 e 30. 

-Taxa de aprendizado: 0.1; 0.01 e 0.001. 

- Quantidade máxima de iterações (ou ciclos): 500, 1000, 5000, 10000. 

Como foram executadas todas as combinações possíveis entre os valores 

acima apresentados, foram realizadas 36 execuções para cada base de dados. 

 

 Metodologia de treinamento – Comitês de Classificadores 

Para composição dos comitês foram utilizados os mesmos algoritmos da 

fase 1, são eles: KNN, AD, NB, RNA e SVM. Cada comitê foi composto por 3, 6 

ou 12 classificadores base. No caso dos comitês compostos por 6 e 12 

classificadores, o mesmo algoritmo foi utilizado por mais de 1 classificador, 

entretanto, os classificadores foram diferenciados devido as alterações de 

configurações estabelecidas, a fim de conseguir maior diversidade. Para todos 

os comitês foi utilizado como modo de combinação o voto majoritário e o método 

bagging que define partições para cada classificador base, conforme já explicado 

previamente. 

Os primeiros comitês executados foram os comitês homogêneos 

compostos por 3, 6 e 12 classificadores diferentes em virtude das alterações de 

configuração entre seus parâmetros, apesar de cada comitê utilizar o mesmo 

algoritmo em todos os seus classificadores.  
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No caso dos comitês heterogêneos também foram definidos comitês 

com 3, 6 e 12 classificadores englobando as combinações possíveis utilizando 

os 5 algoritmos já citados. Nos comitês heterogêneos com 3 classificadores, 

cada classificador utilizou um algoritmo diferente dos demais para compor o 

respectivo comitê.  

Os comitês com 6 classificadores foram compostos por 3 algoritmos 

cada. Sendo que cada algoritmo foi utilizado em 2 classificadores base e sendo 

diferenciados pelas configurações de seus parâmetros. Ainda prosseguindo com 

os comitês de 6 classificadores foram definidos comitês compostos por apenas 

2 algoritmos cada, o que significa que o mesmo algoritmo foi utilizado de 2 a 4 

vezes como classificador base no mesmo comitê.  

No caso dos comitês compostos por 12 classificadores, por exemplo, 

todos os algoritmos já citados foram utilizados em todos os comitês. O que 

mudou em cada comitê foi a quantidade de ocorrências de cada algoritmo em 

relação aos classificadores base, seguindo as variações de comitês que foram 

estabelecidas. 

  

4.4. Considerações Finais 

 

Nesse capítulo buscou-se definir com mais detalhes o problema que está 

sendo tratado no presente trabalho. Para isso, as características da base de 

dados original do trabalho foram apresentadas, assim como o AVA utilizado para 

armazenamento dos dados que compuseram essa base de dados. Além disso, 

foi apresentada a metodologia empregada no trabalho e finalmente, a 

metodologia de treinamento, fornecendo informações concernentes aos 

experimentos com classificadores individuais e também com comitês de 

classificadores.  
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5. EXPERIMENTOS REALIZADOS 

 

Os experimentos realizados foram divididos em 4 fases conforme já 

descrito. A primeira fase de experimentos consiste em executar os algoritmos 

individuais e comitês aplicados à base de dados original. Nas fases 

subsequentes (fases 2,3 e 4) foram repetidos os mesmos experimentos da fase 

anterior aplicados a partições da base de dados.  

Essas partições foram obtidas a partir da redução de dimensionalidade 

(redução de instâncias) da seguinte forma. Na fase 2 utilizou-se a partição 

contendo apenas instâncias do Campus Pau dos Ferros, denominada “partição 

PDF”. Na fase 3, a partição foi composta apenas por instâncias do Campus 

Santa Cruz, denominada “partição SC”. Finalmente, na fase 4, a partição foi 

gerada através de uma amostragem aleatória contendo 50% das instâncias da 

base de dados original, ou seja, 50% das 190 instâncias (totalizando 95 

instâncias) e foi denominada “partição 50%”.  

No caso da amostragem aleatória decidiu-se por executa-la a fim de 

verificar como se comportariam os resultados diante de uma seleção de 

instâncias aleatória, haja vista que a seleção de atributos em “PDF” e “SC” não 

havia sido arbitrária. Ao realizar uma seleção de instâncias em função da origem 

dos dados, esses poderiam apresentar comportamentos específicos inerentes a 

essa divisão. Com a divisão aleatória, as possíveis especificidades relativas a 

origem de dados deixa de ser considerada. 

A Tabela 5.1 a seguir sintetiza a descrição de cada uma das fases 

mencionadas. 

 

Tabela 5.1. Descrição das fases de experimentos 

Fase Descrição dos Experimentos 

1 Experimentos com classificadores individuais utilizando diferentes 

configurações originadas da variação de alguns parâmetros, assim 

como aplicação dos comitês na base de dados original. 

2 Repetição dos experimentos realizados na fase 1 executados sobre 

a partição PDF. 
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3 Repetição dos experimentos realizados na fase 1 executados sobre 

a partição SC. 

4 Repetição dos experimentos realizados na fase 1 executados sobre 

a partição 50%. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

Para execução dos experimentos nas quatro fases descritas foram 

utilizados os seguintes algoritmos supervisionados: k-nearest neighbors, árvore 

de decisão, redes neurais artificiais, naive bayes e máquinas de vetores de 

suporte.  

 

5.1. Fase 1: Experimentos na base de dados original 

 

5.1.1. Classificadores Individuais – Base de Dados Original 

 

 Resultados obtidos - KNN 

 

 Na Tabela 5.2 estão exibidos os resultados originados das execuções 

com KNN, considerou-se como melhor resultado obtido o experimento com 

K=10, pois apresentou a melhor taxa de acerto, com um dos menores desvios 

padrão. A aplicação nesse caso do distance-weigthing apresentou um desvio 

padrão um pouco menor. Essa configuração resultou em taxa de acerto = 

73,68421% e desvio padrão = 7,443229. 

 

Tabela 5.2. Resultados do KNN sobre a base de dados original 

K Peso Taxa de Acerto Desvio Padrão 

1 Sem 65,55556 9,728834 

2 Sem 67,36842 7,360062 

3 Sem 68,42105 9,924306 

5 Sem 72,10526 9,9398 

7 Sem 73,52632 8,959572 

10 Sem 73,68421 7,845853 

1 Com 65,55556 9,728834 

2 Com 65,78947 6,202691 
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3 Com 69,47368 10,16939 

5 Com 72,10526 11,10957 

7 Com 71,05263 11,16484 

10 Com 73,68421 7,443229 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

 Resultados obtidos – AD 

 

Analisando os resultados da Tabela 5.3, constata-se que foram muito 

próximos. A árvore com poda apresenta resultados ligeiramente melhores tanto 

em relação ao desvio padrão como também taxa de acerto ligeiramente melhor. 

Dessa forma, a árvore com poda foi eleita como melhor. Essa configuração 

resultou em taxa de acerto = 61,05263% e desvio padrão = 5,657725. 

 

Tabela 5.3. Resultados da AD sobre a base de dados original 

 Taxa de Acerto Desvio Padrão 

Sem poda 60,52632 5,68486 

Com Poda 61,05263 5,657725 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

 Resultados obtidos - NB 

  

 Na Tabela 5.4 estão exibidos os resultados originados das execuções 

com NB. A melhor configuração encontrada foi caracterizada pelos parâmetros 

“useKernelEstimator=false” e “useSupervisedDiscretization=true”. Essa 

configuração apresentou média = 75,78947% e desvio padrão = 7,104722.  

 

Tabela 5.4. Resultados do NB sobre a base de dados original 

useKernelEstimator useSupervisedDiscretization Taxa de Acerto Desvio Padrão 

False False 70,52632 7,104722 

True False 74,21053 6,301153 

False True 75,78947 7,104722 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 
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 Resultados obtidos – SVM 

 

 Na Tabela 5.5 estão exibidos os resultados originados das execuções 

com SVM. A melhor configuração encontrada foi caracterizada pelos parâmetros 

c=0.5, kernel= PolyKernel e buildLogistModels=true. Essa configuração 

apresentou média = 76,31579% e desvio padrão = 5,11487.  

 

Tabela 5.5. Resultados do SVM sobre a base de dados original 

C Kernel buildLogistModels Taxa de Acerto Desvio Padrão 

1.0 PolyKernel False 70,52632 7,104722 

0.8 PolyKernel False 71,05263 8,321783 

0.5 PolyKernel False 74,21053 10,94208 

0.3 PolyKernel False 74,73684 9,21679 

0.1 PolyKernel False 75,78947 9,014198 

1.0 NormalizedPolyKernel False 71,57895 5,657725 

0.8 NormalizedPolyKernel False 69,47368 4,151635 

0.5 NormalizedPolyKernel False 66,84211 4,99307 

0.3 NormalizedPolyKernel False 63,15789 7,49E-15 

0.1 NormalizedPolyKernel False 63,15789 7,49E-15 

1.0 PolyKernel True 73,68421 7,017544 

0.8 PolyKernel True 73,15789 6,301153 

0.5 PolyKernel True 76,31579 5,11487 

0.3 PolyKernel True 74,21053 7,212212 

0.1 PolyKernel True 74,21053 7,212212 

1.0 NormalizedPolyKernel True 74,73684 7,360062 

0.8 NormalizedPolyKernel True 74,73684 8,153649 

0.5 NormalizedPolyKernel True 75,78947 7,525477 

0.3 NormalizedPolyKernel True 76,31579 7,545899 

0.1 NormalizedPolyKernel True 75,78947 5,657725 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 
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 Resultados obtidos - RNA 

 

Na Tabela 5.6 estão exeibidos os resultados originados das execuções 

com RNA. O melhor resultado obtido considerando as 36 execuções de redes 

neurais foi a seguinte configuração: quantidade de neurônios= 5, taxa de 

aprendizado=0.001 e número de interações = 500. Provavelmente, o fato do 

número de neurônios menor ter apresentado melhor resultado com um número 

de interações também menor deve-se ao fato de que a base de dados é 

composta por um pequeno número de instâncias. Essa execução foi considerada 

a melhor por ter apresentado uma das maiores médias de taxa de acerto = 

75,26316% e menor desvio padrão = 6,102641. 

 

Tabela 5.6. Resultados das RNA sobre a base de dados original 

Qtd Neurônios Taxa de Aprendizado Qtd Interações Tx de Acerto Desvio Padrão 

5 0.1 500 67,36842 11,84698 

5 0.1 1000 71,57895 9,673017 

5 0.1 5000 69,47368 12,35566 

5 0.1 10000 69,47368 12,35566 

5 0.01 500 69,47368 11,31545 

5 0.01 1000 68,42105 12,15474 

5 0.01 5000 71,57895 9,014198 

5 0.01 10000 71,05263 11,16484 

5 0.001 500 75,26316 6,102641 

5 0.001 1000 73,68421 8,594701 

5 0.001 5000 70,52632 12,69962 

5 0.001 10000 70,52632 14,29582 

15 0.1 500 71,05263 10,88568 

15 0.1 1000 71,57895 9,673017 

15 0.1 5000 71,57895 11,42373 

15 0.1 10000 71,05263 12,21788 

15 0.01 500 68,94737 9,75224 

15 0.01 1000 70,52632 9,673017 

15 0.01 5000 69,47368 12,60231 

15 0.01 10000 68,42105 13,12862 
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15 0.001 500 74,21053 7,212212 

15 0.001 1000 72,63158 7,766998 

15 0.001 5000 69,47368 10,46767 

15 0.001 10000 68,94737 11,21984 

30 0.1 500 71,05263 12,21788 

30 0.1 1000 70,52632 11,95045 

30 0.1 5000 70,52632 12,20528 

30 0.1 10000 70,52632 12,20528 

30 0.01 500 71,57895 9,673017 

30 0.01 1000 70,52632 11,42373 

30 0.01 5000 71,05263 11,96332 

30 0.01 10000 71,57895 12,69962 

30 0.001 500 73,15789 6,301153 

30 0.001 1000 72,63158 8,153649 

30 0.001 5000 69,47368 9,544892 

30 0.001 10000 70,52632 11,95045 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

 

5.1.2. Comitês de Classificadores – Base de Dados Original 

 

Os comitês homogêneos foram compostos por classificadores utilizando 

o mesmo algoritmo com configurações idênticas entre eles, sendo o diferencial 

de cada classificador as partições por eles executadas através do método 

bagging. Para combinar os classificadores utilizou-se o voto majoritário. 

 

 Comitês Homogêneos 

 

A Tabela 5.7 apresenta os resultados obtidos com comitês utilizando os 5 

algoritmos já mencionados e variando quanto a quantidade de classificadores 

entre 3, 6 e 12. Dentre esses comitês homogêneos a execução que apresentou 

maiores médias de taxa de acerto = 76,31579% e menor desvio padrão = 

5,68486 foi o comitê de RNA com 6 classificadores. 

 



104 
 

Tabela 5.7. Resultados dos comitês homogêneos  

Algoritmo N° Classificadores Taxa de Acerto Desvio Padrão 

KNN 3 74,21053 6,301153 

KNN 6 75,78947 9,014198 

KNN 12 75,78947 9,014198 

AD 3 75,78947 9,673017 

AD 6 75,78947 9,673017 

AD 12 74,73684 6,929269 

NB 3 74,73684 6,929269 

NB 6 75,26316 6,102641 

NB 12 75,78947 7,923923 

SVM 3 75,78947 9,98614 

SVM 6 76,31579 9,688913 

SVM 12 76,31579 10,00154 

RNA 3 75,78947 6,17783 

RNA 6 76,31579 5,68486 

RNA 12 75,19056 7,839747 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

 

 Comitês Heterogêneos com bagging (3 classificadores) 

  

 Na Tabela 5.8 a seguir podem ser visualizados os resultados obtidos com 

os comitês heterogêneos compostos por 3 classificadores. Destacando-se o 

comitê composto por KNN, AD e NB com média de taxa de acerto = 77,36842% 

e desvio padrão = 8,612588. 

 

Tabela 5.8. Resultados dos comitês heterogêneos com 3 classificadores 

Método Média Desvio Padrão 

KNN, AD, NB 77,36842 8,612588 

AD, NB, RNA 76,84211 8,666027 

NB, RNA, KNN 75,56837 8,036265 

KNN, AD, RNA 74,73684 7,766998 

KNN, AD, SVM 76,10526 8,673128 

AD, NB,SVM 75,94815 8,881462 
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KNN, NB, SVM 75,68552 8,677644 

RNA, NB, SVM 75,65803 8,335827 

KNN, RNA, SVM 75,10801 8,332339 

AD, RNA, SVM 75,13146 8,09994 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

A Figura 5.1 a seguir permite visualizar o desempenho dos comitês 

heterogêneos compostos por 3 classificadores de acordo com os dados 

apresentados na Tabela 5.8. 

 

Figura 5.1. Gráfico dos comitês heterogêneos com 3 classificadores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

 

 Comitês Heterogêneos com bagging (6 classificadores) 

 

 Após a execução dos comitês com 3 classificadores, foram executados 

comitês com 6 classificadores. Os primeiros comitês com 6 classificadores foram 

compostos por 3 algoritmos cada. Sendo que cada algoritmo foi utilizado em 2 

classificadores base e diferenciados pelas configurações de seus parâmetros. 

 Na Tabela 5.9 a seguir estão disponíveis os resultados obtidos. Sendo 

válido destacar que os números entre parênteses representam quantos 

classificadores base foram definidos utilizando o respectivo algoritmo. O comitê 
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composto por KNN(2), NB(2) e SVM(2) com média de taxa de acerto = 

77,42105% e desvio padrão = 8,765388 apresentou os melhores resultados. 

 

Tabela 5.9. Resultados dos comitês heterogêneos com 6 classificadores e 2 algoritmos 

Método Média Desvio Padrão 

KNN(2), AD(2), NB(2) 74,63158 9,019784 

AD(2), NB(2), RNA(2) 75,26316 7,865443 

NB(2), RNA(2), KNN(2) 76,31579 7,94332 

KNN(2), AD(2), RNA(2) 75,36842 7,841572 

KNN(2), AD(2), SVM(2) 75,63158 8,744935 

AD(2), NB(2), SVM(2) 74,84211 9,087775 

KNN(2), NB(2), SVM(2) 77,42105 8,765388 

RNA(2), NB(2), SVM(2) 76,73684 8,761717 

KNN(2), RNA(2), SVM(2) 75 7,823531 

AD(2), RNA(2), SVM(2) 75,10526 8,358855 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

A Figura 5.2 a seguir permite visualizar o desempenho dos comitês 

heterogêneos compostos por 6 classificadores (utilizando 3 algoritmos) de 

acordo com os dados apresentados na Tabela 5.9. 

 

Figura 5.2. Gráfico dos comitês heterogêneos com 6 classificadores – 3 algoritmos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 
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 Ainda prosseguindo com os comitês de 6 classificadores foram definidos 

comitês compostos por apenas 2 algoritmos cada, o que significa que o mesmo 

algoritmo foi utilizado de duas a quatro vezes como classificador base no mesmo 

comitê. Seguindo a mesma ideia de aproveitar as configurações que 

demostraram melhores resultados com classificadores base na Tabela 5.10 são 

apresentados os resultados obtidos. O comitê composto por NB(3) e KNN(3) 

apresentou melhores resultados com média de taxa de acerto = 78,94737% e 

desvio padrão = 6,564311. 

 

Tabela 5.10. Resultados dos comitês heterogêneos com 6 classificadores e 3 algoritmos  

Método Média Desvio Padrão 

NB(3), SVM (3) 78,42105 7,62704 

KNN(3), SVM (3) 77,89474 8,522777 

NB(3), KNN (3) 78,94737 6,564311 

NB(3), RNA (3) 77,36842 8,612588 

KNN(3), RNA (3) 78,94737 7,017544 

RNA (3) e SVM (3) 77,36842 4,99307 

RNA (2) e SVM (4) 77,89474 4,836508 

RNA (4) e SVM (2) 77,89474 4,836508 

RNA (4) e AD(2) 76,84211 6,657427 

RNA (4) e NB(2) 75,78947 5,084694 

AD(2), SVM (4) 76,31579 6,680503 

NB(2), SVM (4) 77,89474 8,153649 

SVM (2) e KNN (4) 76,31579 6,680503 

AD(2), KNN (4) 77,89474 8,522777 

RNA (2) e KNN (4) 77,36842 7,463876 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

A Figura 5.3 a seguir permite visualizar o desempenho dos comitês 

heterogêneos compostos por 6 classificadores (utilizando 2 algoritmos) de 

acordo com os dados apresentados na Tabela 5.10. 

 

Figura 5.3. Gráfico dos comitês heterogêneos com 6 classificadores – 2 algoritmos 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

 

 Comitês Heterogêneos com bagging (12 classificadores) 

 

 Também foram consideradas as melhores configurações obtidas da 

execução dos classificadores individuais (fase 1 de experimentos). O comitê 

composto por AD(2), KNN(3), NB(3), SVM(2), RNA(2) apresentou melhores 

resultados com média de taxa de acerto = 78,42105% e desvio padrão = 

7,62704. 

 

Tabela 5.11. Resultados dos comitês heterogêneos com 12 classificadores  

Método Média Desvio Padrão 

AD(2), KNN(2), NB(2), SVM(3), RNA(3) 77,36842 8,612588 

AD(1), KNN(1), NB(2), SVM(4), RNA(4) 76,01968 8,994249 

AD(2), KNN(3), NB(3), SVM(2), RNA(2) 78,42105 7,62704 

AD(1), KNN(3), NB(3), SVM(2), RNA(3) 75,33161 8,70754 

AD(1), KNN(3), NB(3), SVM(3), RNA(2) 76,84211 7,923923 

AD(2), KNN(2), NB(1), SVM(3), RNA(4) 76,84211 6,657427 

AD(2), KNN(2), NB(2), SVM(4), RNA(3) 75,97322 6,587713 

AD(2), KNN(3), NB(1), SVM(3), RNA(3) 78,42105 8,395429 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

A Figura 5.4 a seguir permite visualizar o desempenho dos comitês 

heterogêneos compostos por 12 classificadores (utilizando 5 algoritmos) de 

acordo com os dados apresentados na Tabela 5.11. 
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Figura 5.4. Gráfico dos comitês heterogêneos com 12 classificadores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

 

5.2. Fase 2: Experimentos na partição “PDF” 

 

Nessa fase, todos os experimentos realizados na fase 1 foram repetidos, 

porém esses experimentos foram realizados em partições da base de dados 

original. Conforme já mencionado previamente, as três partições foram geradas 

pela redução de dimensionalidade em relação à quantidade de instâncias. 

 A primeira partição foi composta por instâncias provenientes do Campus 

Pau dos Ferros (100 instâncias), a qual foi denominada “Partição PDF”. 

Enquanto a segunda partição foi composta por dados provenientes do Campus 

Santa Cruz (90 instâncias), a qual foi denominada “Partição SC”. A terceira e 

última partição foi obtida através da aplicação de um filtro que selecionou 

aleatoriamente 50% das instâncias da base de dados original, gerando a partição 

nomeada de “Partição 50%”. 

 

5.2.1. Classificadores Individuais – Partição PDF 

 

 Resultados obtidos - KNN 

 

 Na Tabela 5.12 estão exibidos os resultados originados das execuções 

com KNN, os melhores resultados obtidos foram com K=10 e com distance-
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weigthing, pois apresentou melhor taxa de acerto e um dos menores desvios 

padrão. Essa execução do método apresentou média de taxa de acerto = 74% e 

desvio padrão = 9,660918. 

 

Tabela 5.12. Resultados do KNN sobre a partição PDF 

K Peso Taxa de Acerto Desvio Padrão 

1 Sem 65,78947 6,202691 

2 Sem 64 6,992059 

3 Sem 68 11,35292 

5 Sem 72 11,35292 

7 Sem 72 10,32796 

10 Sem 71 12,86684 

1 Com 65,78947 6,202691 

2 Com 64 6,992059 

3 Com 69 9,944289 

5 Com 74 10,74968 

7 Com 73 6,749486 

10 Com 74 9,660918 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

 Resultados obtidos – AD 

 

Na Tabela 5.13 estão exibidos os resultados originados das execuções 

com AD. Analisando os resultados, não houve diferença na execução com ou 

sem poda. A média de taxa de acerto obtida = 74% e desvio padrão = 6,992059. 

 

Tabela 5.13. Resultados da AD sobre a partição PDF 

 Taxa de Acerto Desvio Padrão 

Sem poda 74 6,992059 

Com Poda 74 6,992059 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014).  
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 Resultados obtidos – NB 

 

 Na Tabela 5.14 estão exibidos os resultados originados das execuções 

com NB. A configuração que apresentou uma maior taxa de acerto foi a 

configuração caracterizada pelos parâmetros “useKernelEstimator=false” e 

“useSupervisedDiscretization=false”. Essa configuração apresentou média = 

78% e desvio padrão = 12,29273. 

 

Tabela 5.14. Resultados do NB sobre a partição PDF 

useKernelEstimator useSupervisedDiscretization Taxa de Acerto Desvio Padrão 

False False 78 12,29273 

True False 77 10,5935 

False True 73 9,486833 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

 Resultados obtidos – SVM 

 

 Na Tabela 5.15 estão exibidos os resultados originados das execuções 

com SVM. A melhor configuração encontrada foi caracterizada pelos parâmetros 

c=0.3, kernel= PolyKernel e buildLogistModels=false. Essa configuração 

apresentou média = 78% e desvio padrão = 10,32796.  

 

Tabela 5.15. Resultados da SVM sobre a partição PDF 

c Kernel buildLogistModels Taxa de Acerto Desvio Padrão 

1.0 PolyKernel False 76 13,49897 

0.8 PolyKernel False 75 9,718253 

0.5 PolyKernel False 77 9,486833 

0.3 PolyKernel False 78 10,32796 

0.1 PolyKernel False 76 8,43274 

1.0 NormalizedPolyKernel False 64 9,660918 

0.8 NormalizedPolyKernel False 63 4,830459 

0.5 NormalizedPolyKernel False 60 0 

0.3 NormalizedPolyKernel False 60 0 

0.1 NormalizedPolyKernel False 60 0 
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1.0 PolyKernel True 77 13,37494 

0.8 PolyKernel True 76 11,73788 

0.5 PolyKernel True 75 9,718253 

0.3 PolyKernel True 76 10,74968 

0.1 PolyKernel True 75 10,80123 

1.0 NormalizedPolyKernel True 72 11,35292 

0.8 NormalizedPolyKernel True 73 9,486833 

0.5 NormalizedPolyKernel True 72 10,32796 

0.3 NormalizedPolyKernel True 72 10,32796 

0.1 NormalizedPolyKernel True 71 11,97219 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

 Resultados obtidos - RNA 

 

Na Tabela 5.16 estão exibidos os resultados originados das execuções 

com RNA. O melhor resultado obtido considerando as 36 execuções de redes 

neurais foi a configuração: quantidade de neurônios= 5, taxa de 

aprendizado=0.001 e número de interações = 500. Essa execução foi 

considerada a melhor por ter apresentado maior média = 79% e menor desvio 

padrão =7,378648. 

 

Tabela 5.16. Resultados da RNA sobre a partição PDF 

Qtd Neurônios Tx de Aprendizado Qtd Interações Tx de Acerto Desvio Padrão 

5 0.1 500 72 13,98412 

5 0.1 1000 74 9,660918 

5 0.1 5000 70 11,54701 

5 0.1 10000 70 11,54701 

5 0.01 500 76 13,49897 

5 0.01 1000 75 10,80123 

5 0.01 5000 68 12,29273 

5 0.01 10000 68 12,29273 

5 0.001 500 79 7,378648 

5 0.001 1000 74 11,73788 

5 0.001 5000 76 11,73788 
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5 0.001 10000 75 10,80123 

15 0.1 500 70 9,42809 

15 0.1 1000 71 8,75595 

15 0.1 5000 70 10,54093 

15 0.1 10000 70 10,54093 

15 0.01 500 73 12,51666 

15 0.01 1000 70 10,54093 

15 0.01 5000 68 9,189366 

15 0.01 10000 68 9,189366 

15 0.001 500 80 6,666667 

15 0.001 1000 75 9,718253 

15 0.001 5000 72 12,29273 

15 0.001 10000 70 10,54093 

30 0.1 500 71 13,7032 

30 0.1 1000 71 13,7032 

30 0.1 5000 69 11,97219 

30 0.1 10000 72 9,189366 

30 0.01 500 71 12,86684 

30 0.01 1000 71 12,86684 

30 0.01 5000 72 11,35292 

30 0.01 10000 72 11,35292 

30 0.001 500 78 7,888106 

30 0.001 1000 76 12,64911 

30 0.001 5000 71 12,86684 

30 0.001 10000 71 12,86684 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

  

5.2.2. Comitês de Classificadores – Partição PDF 

 

 Comitês Homogêneos  

 

Para compor os comitês homogêneos manteve-se escolha das 

configurações que apresentaram melhores resultados nos experimentos com 

classificadores individuais. Essa linha de raciocínio também foi utilizada para 
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composição dos comitês aplicados as demais partições. Conforme apresentado 

na Tabela 5.17, as execuções com comitês de SVM apresentaram maior média 

= 80% e com desvio padrão =9,42809. Assim, o comitê SVM com 3 

classificadores foi escolhido como melhor por necessitar de menor 

processamento em relação aos demais comitês de SVM. 

 

Tabela 5.17. Resultados dos comitês homogêneos 

Algoritmo N° Classificadores Taxa de Acerto Desvio Padrão 

KNN 3 78 11,35292 

KNN 6 78 11,35292 

KNN 12 78 9,189366 

AD 3 76 14,29841 

AD 6 76 14,29841 

AD 12 76 10,74968 

NB 3 78 7,888106 

NB 6 78 7,888106 

NB 12 78 7,888106 

SVM 3 80 9,42809 

SVM 6 80 9,42809 

SVM 12 80 9,42809 

RNA 3 76 9,660918 

RNA 6 77 8,232726 

RNA 12 76 9,660918 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

 Comitês Heterogêneos  

 

 Os comitês heterogêneos foram compostos seguindo a mesma 

metodologia da fase 1 de experimentos.  

  

 Comitês Heterogêneos com bagging (3 classificadores) 

 

Na Tabela 5.18, a seguir podem ser visualizados os resultados obtidos 

com os comitês heterogêneos compostos por 3 classificadores. A execução do 
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comitê composto por AD, RNA, SVM foi considerada a melhor por ter 

apresentado maior média = 83% com desvio padrão =10,5935. 

 

Tabela 5.18. Resultados dos comitês heterogêneos com 3 classificadores 

Método Média Desvio Padrão 

KNN, AD, NB 78 9,189366 

AD, NB, RNA 80 9,42809 

NB, RNA, KNN 78 9,189366 

KNN, AD, RNA 79 7,378648 

KNN, AD, SVM 81 9,944289 

AD, NB, SVM 81 8,75595 

KNN, NB, SVM 82 10,32796 

RNA, NB, SVM 82 11,35292 

KNN, RNA, SVM 78 9,189366 

AD, RNA, SVM 83 10,5935 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

 Comitês Heterogêneos com bagging (6 classificadores) 

  

Na Tabela 5.19 a seguir estão disponíveis os resultados obtidos para os 

comitês compostos por 6 classificadores. Nesse caso, a execução do comitê 

composto por AD(2), RNA(2), SVM(2) foi considerada a melhor por ter 

apresentado maior média = 82% com desvio padrão =10,32796. 

 

Tabela 5.19. Resultados dos comitês heterogêneos com 6 classificadores e 3 algoritmos 

Método Média Desvio Padrão 

KNN(2), AD(2), NB(2)  80 8,164966 

AD(2), NB(2), RNA(2)  81 12,86684 

NB(2), RNA(2), KNN(2) 80 10,54093 

KNN(2), AD(2), RNA(2) 81 8,75595 

KNN(2), AD(2), SVM(2) 81 12,86684 

AD(2), NB(2), SVM(2) 81 11,97219 

KNN(2), NB(2), SVM(2) 82 13,16561 

RNA(2), NB(2), SVM(2) 80 11,54701 
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KNN(2), RNA(2), SVM(2) 81 11,00505 

AD(2), RNA(2), SVM(2) 82 10,32796 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

Na Tabela 5.20 a seguir estão disponíveis os resultados obtidos para 

comitês heterogêneos com 6 classificadores, porém utilizando apenas 2 

algoritmos nos classificadores base de cada comitê. Nesse caso, a execução do 

comitê composto por NB(3) e SVM(3) foi considerada a melhor por ter 

apresentado maior média = 83% com desvio padrão =9,486833. 

 

Tabela 5.20. Resultados dos comitês heterogêneos com 6 classificadores e 2 algoritmos 

Método Média Desvio Padrão 

NB(3), SVM (3) 83 9,486833 

KNN(3), SVM (3) 82 13,98412 

NB(3), KNN (3) 83 11,59502 

NB(3), RNA (3) 82 9,189366 

KNN(3), RNA (3) 79 7,378648 

RNA (3) e SVM (3) 81 7,378648 

RNA (2) e SVM (4) 81 8,75595 

RNA (4) e SVM (2) 79 9,944289 

RNA (4) e AD(2) 78 6,324555 

RNA (4) e NB(2) 79 5,676462 

AD(2), SVM (4) 82 7,888106 

NB(2), SVM (4) 83 11,59502 

SVM (2) e KNN (4) 79 7,378648 

AD(2), KNN (4) 80 11,54701 

RNA (2) e KNN (4) 79 7,378648 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

 Comitês Heterogêneos com bagging (12 classificadores) 

 

 Finalmente, na Tabela 5.21 a seguir estão os resultados obtidos quando 

aplicados comitês heterogêneos compostos por 12 classificadores base. Nesse 

caso, a execução dos comitês compostos por AD(2), KNN(2), NB(2), SVM(3), 
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RNA(3) e AD(2), KNN(3), NB(1), SVM(3), RNA(3) foram consideradas melhores 

por apresentarem os mesmos resultados, média = 82% com desvio padrão 

=11,35292. 

 

Tabela 5.21. Resultados dos comitês heterogêneos com 12 classificadores 

Método Média Desvio Padrão 

AD(2), KNN(2), NB(2), SVM(3), RNA(3) 82 11,35292 

AD(1), KNN(1), NB(2), SVM(4), RNA(4) 81 11,97219 

AD(2), KNN(3), NB(3), SVM(2), RNA(2) 81 8,75595 

AD(1), KNN(3), NB(3), SVM(2), RNA(3) 81 8,75595 

AD(1), KNN(3), NB(3), SVM(3), RNA(2) 82 10,32796 

AD(2), KNN(2), NB(1), SVM(3), RNA(4) 80 10,54093 

AD(2), KNN(2), NB(1), SVM(4), RNA(3) 81 7,378648 

AD(2), KNN(3), NB(1), SVM(3), RNA(3) 82 11,35292 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

5.3. Fase 3: Experimentos na partição “SC” 

 

5.3.1. Classificadores Individuais – Partição SC 

 

 Resultados obtidos - KNN 

 

 Na Tabela 5.22 estão os resultados originados das execuções com 

KNN. Os melhores resultados obtidos foram com K=5, sem e com distance-

weigthing, pois apresentaram melhor taxa de acerto e um dos menores desvios 

padrão. Essa execução do método apresentou média de taxa de acerto = 

74,44444% com desvio padrão = 9,147473. 

 

Tabela 5.22. Resultados do KNN sobre a partição SC 

K Peso Taxa de Acerto Desvio Padrão 

1 Sem 65,55556 9,728834 

2 Sem 71,11111 9,369712 

3 Sem 74,44444 10,54093 

5 Sem 74,44444 9,147473 
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7 Sem 73,33333 9,369712 

10 Sem 72,22222 7,856742 

1 Com 65,55556 9,728834 

2 Com 65,55556 9,728834 

3 Com 74,44444 10,54093 

5 Com 74,44444 9,147473 

7 Com 73,33333 9,369712 

10 Com 73,33333 7,768954 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

 Resultados obtidos - AD 

 

Na Tabela 5.23 estão os resultados originados das execuções com AD. 

Analisando os resultados, observa-se que a árvore de decisão com poda 

apresentou menor valor de desvio padrão, portanto foi escolhida como melhor 

do que a árvore sem poda. A média de taxa de acerto obtida = 72,22222% e 

desvio padrão = 7,856742. 

 

Tabela 5.23. Resultados da AD sobre a partição SC 

 Taxa de Acerto Desvio Padrão 

Sem poda 72,22222 9,442629 

Com Poda 72,22222 7,856742 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

 Resultados obtidos – NB 

 

 Na Tabela 5.24 estão os resultados originados das execuções com NB. 

A configuração escolhida como melhor dentre as 3 execuções do NB apresentou 

média = 78,88889% e desvio padrão = 13,30243. A configuração foi 

caracterizada pelos parâmetros “useKernelEstimator=true” e 

“useSupervisedDiscretization=false”. 

 

Tabela 5.24. Resultados do NB sobre a partição SC 

useKernelEstimator useSupervisedDiscretization Taxa de Acerto Desvio Padrão 

False False 77,77778 12,83001 
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True False 78,88889 13,30243 

False True 72,22222 10,79806 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

 Resultados obtidos – SVM 

 

 Na Tabela 5.25 estão os resultados originados das execuções com 

SVM. A melhor configuração encontrada foi caracterizada pelos parâmetros 

c=0.8 ou c=0.3, kernel= PolyKernel e buildLogistModels=true. Essa configuração 

apresentou média = 80% e desvio padrão = 17,21326.  

 

Tabela 5.25. Resultados do KNN sobre a partição SC 

c Kernel buildLogistModels Taxa de Acerto Desvio Padrão 

1.0 PolyKernel False 76,66667 16,10153 

0.8 PolyKernel False 77,77778 15,71348 

0.5 PolyKernel False 77,77778 15,71348 

0.3 PolyKernel False 77,77778 7,407407 

0.1 PolyKernel False 75,55556 10,21041 

1.0 NormalizedPolyKernel False 74,44444 10,54093 

0.8 NormalizedPolyKernel False 71,11111 9,369712 

0.5 NormalizedPolyKernel False 67,77778 3,513642 

0.3 NormalizedPolyKernel False 66,66667 7,49E-15 

0.1 NormalizedPolyKernel False 66,66667 7,49E-15 

1.0 PolyKernel True 78,88889 16,93204 

0.8 PolyKernel True 80 17,21326 

0.5 PolyKernel True 78,88889 16,10153 

0.3 PolyKernel True 80 17,21326 

0.1 PolyKernel True 78,88889 13,30243 

1.0 NormalizedPolyKernel True 75,55556 11,47551 

0.8 NormalizedPolyKernel True 75,55556 11,47551 

0.5 NormalizedPolyKernel True 75,55556 11,47551 

0.3 NormalizedPolyKernel True 74,44444 11,77055 

0.1 NormalizedPolyKernel True 75,55556 11,47551 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 
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 Resultados obtidos - RNA 

 

Na Tabela 5.26 estão os resultados originados das execuções com RNA. 

O melhor resultado obtido considerando as 36 execuções de redes neurais foi a 

configuração: Quantidade de neurônios= 5, taxa de aprendizado=0.001 e 

número de interações = 500. Essa execução foi considerada a melhor por ter 

apresentado maior média = 78,88889% e menor desvio padrão =8,198498. 

 

Tabela 5.26. Resultados das RNA sobre a partição SC 

Qtd Neurônios Taxa de Aprendizado Qtd Interações Tx de Acerto Desvio Padrão 

5 0.1 500 68,88889 13,65858 

5 0.1 1000 68,88889 14,62846 

5 0.1 5000 67,77778 16,93204 

5 0.1 10000 67,77778 16,93204 

5 0.01 500 72,22222 16,76923 

5 0.01 1000 71,11111 16,72828 

5 0.01 5000 70 18,18213 

5 0.01 10000 71,11111 17,52913 

5 0.001 500 78,88889 8,198498 

5 0.001 1000 75,55556 12,61436 

5 0.001 5000 72,22222 16,76923 

5 0.001 10000 71,11111 16,72828 

15 0.1 500 72,22222 15,04452 

15 0.1 1000 72,22222 15,04452 

15 0.1 5000 71,11111 14,99886 

15 0.1 10000 71,11111 14,99886 

15 0.01 500 68,88889 16,397 

15 0.01 1000 67,77778 17,72368 

15 0.01 5000 67,77778 17,72368 

15 0.01 10000 67,77778 17,72368 

15 0.001 500 76,66667 9,728834 

15 0.001 1000 76,66667 13,30243 

15 0.001 5000 68,88889 16,397 

15 0.001 10000 67,77778 17,72368 
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30 0.1 500 71,11111 15,88712 

30 0.1 1000 71,11111 15,88712 

30 0.1 5000 71,11111 15,88712 

30 0.1 10000 71,11111 15,88712 

30 0.01 500 68,88889 16,397 

30 0.01 1000 67,77778 17,72368 

30 0.01 5000 67,77778 17,72368 

30 0.01 10000 67,77778 17,72368 

30 0.001 500 77,77778 10,47566 

30 0.001 1000 76,66667 13,30243 

30 0.001 5000 68,88889 16,397 

30 0.001 10000 67,77778 17,72368 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

5.3.1. Comitês de Classificadores – Partição SC 

 

 Comitês Homogêneos  

 

 Na Tabela 5.27, seguem os resultados obtidos através da execução de 

experimentos com comitês homogêneos. Nesse caso, a execução do comitê 

composto por AD com 3 classificadores foi considerada a melhor por ter 

apresentado maior média = 80% com desvio padrão =8,764563. 

 

Tabela 5.27. Resultados dos comitês homogêneos  
Algoritmo N° Classificadores Taxa de Acerto Desvio Padrão 

KNN 3 74,44444 7,499428 

KNN 6 75,55556 7,027284 

KNN 12 74,44444 11,77055 

AD 3 80 8,764563 

AD 6 76,66667 12,22783 

AD 12 76,66667 8,198497 

NB 3 77,77778 7,407407 

NB 6 77,77778 7,407407 

NB 12 77,77778 7,407407 
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SVM 3 80 11,47550 

SVM 6 78,88889 8,198498 

SVM 12 78,88889 12,22783 

RNA 3 77,77778 9,622504 

RNA 6 79,01235 6,676947 

RNA 12 79,01235 6,676947 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

 Comitês Heterogêneos  

 

 Os comitês heterogêneos foram mais uma vez compostos seguindo a 

mesma metodologia da fase 1 de experimentos. 

  

 Comitês Heterogêneos com bagging (3 classificadores) 

 

 Na Tabela 5.28, a seguir podem ser visualizados os resultados obtidos 

com os comitês heterogêneos compostos por 3 classificadores. Nesse caso, a 

execução do comitê composto AD, NB e RNA foi considerado o melhor por ter 

apresentado maior média = 80% com menor desvio padrão = 7,027284. 

 

Tabela 5.28. Resultados dos comitês heterogêneos com 3 classificadores  

Método Média Desvio Padrão 

KNN, AD, NB 80 12,61436 

AD, NB, RNA 80 7,027284 

NB, RNA, KNN 78,88889 11,04921 

KNN, AD, RNA 77,77778 7,407407 

KNN, AD, SVM 78,88889 11,04921 

AD, NB, SVM 80 8,764563 

KNN, NB, SVM 78,88889 13,30243 

RNA, NB, SVM 78,88889 11,04921 

KNN, RNA, SVM 76,66667 6,30718 

AD, RNA, SVM 78,88889 13,30243 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 



123 
 

 Comitês Heterogêneos com bagging (6 classificadores) 

 

 Após a execução dos comitês com 3 classificadores, foram executados 

comitês com 6 classificadores. Os primeiros comitês com 6 classificadores foram 

compostos por 3 algoritmos cada. Sendo que cada algoritmo foi utilizado em 2 

classificadores base, sendo diferenciados pelas configurações de seus 

parâmetros. 

 Na Tabela 5.29 a seguir estão disponíveis os resultados obtidos. Sendo 

válido relembrar que os números entre parênteses representam quantos 

classificadores base foram definidos utilizando o respectivo algoritmo. Nesse 

caso, a execução do comitê composto AD(2), NB(2), RNA(2) e do comitê 

KNN(2), AD(2), RNA(2) foram consideradas melhores por terem apresentado 

maior média = 78,88889% com desvio padrão = 9,728834. 

 

Tabela 5.29. Resultados dos comitês heterogêneos com 6 classificadores e 3 algoritmos 

Método Média Desvio Padrão 

KNN(2), AD(2), NB(2)  77,77778 7,407407 

AD(2), NB(2), RNA(2)  78,88889 9,728834 

NB(2), RNA(2), KNN(2) 77,77778 7,407407 

KNN(2), AD(2), RNA(2) 78,88889 9,728834 

KNN(2), AD(2), SVM(2) 76,66667 12,22783 

AD(2), NB(2), SVM(2) 80 15,53791 

KNN(2), NB(2), SVM(2) 77,77778 12,83001 

RNA(2), NB(2), SVM(2) 78,88889 11,04921 

KNN(2), RNA(2), SVM(2) 76,66667 6,30718 

AD(2), RNA(2), SVM(2) 77,77778 11,71214 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

 Em seguida, na Tabela 5.30, são apresentados os resultados obtidos com 

comitês heterogêneos de 6 classificadores compostos por 2 algoritmos cada. 

Nesse caso, a execução do comitê composto RNA(4), SVM(2) e do comitê 

RNA(4), AD(2) foram consideradas melhores por terem apresentado maior 

média = 80% com desvio padrão = 8,764563. 
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Tabela 5.30. Resultados dos comitês heterogêneos com 6 classificadores e 2 algoritmos 

Método Média Desvio Padrão 

NB(3), SVM (3) 78,88889 14,29649 

KNN(3), SVM (3) 79 6,64118 

NB(3), KNN (3) 79 6,64118 

NB(3), RNA (3) 80 10,21041 

KNN(3), RNA (3) 78,88889 9,728834 

RNA (3) e SVM (3) 80 10,21041 

RNA (2) e SVM (4) 80 10,21041 

RNA (4) e SVM (2) 80 8,764563 

RNA (4) e AD(2) 80 8,764563 

RNA (4) e NB(2) 80 10,21041 

AD(2), SVM (4) 78,88889 14,29649 

NB(2), SVM (4) 78,88889 14,29649 

SVM (2) e KNN (4) 77,77778 10,47565 

AD(2), KNN (4) 77,77778 
10,47566 

RNA (2) e KNN (4) 75,55556 10,21041 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

 Comitês Heterogêneos com bagging (12 classificadores) 

 

 Na Tabela 5.31 são apresentados os resultados obtidos com comitês 

heterogêneos de 12 classificadores aplicados aos dados da partição SC. Nesse 

caso, a execução do comitê composto AD(1), KNN(1), NB(2), SVM(4), RNA(4) 

foi considerado o melhor por ter apresentado maior média = 80% com desvio 

padrão = 12,61436. 

 

Tabela 5.31. Resultados dos comitês heterogêneos com 12 classificadores  

Método Média Desvio Padrão 

AD(2), KNN(2), NB(2), SVM(3), RNA(3) 78,88889 6,30718 

AD(1), KNN(1), NB(2), SVM(4), RNA(4) 80 12,61436 

AD(2), KNN(3), NB(3), SVM(2), RNA(2) 77,77778 11,71214 

AD(1), KNN(3), NB(3), SVM(2), RNA(3) 76,66667 8,198498 

AD(1), KNN(3), NB(3), SVM(3), RNA(2) 75,55556 10,21041 
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AD(2), KNN(2), NB(1), SVM(3), RNA(4) 78,88889 6,30718 

AD(2), KNN(2), NB(1), SVM(4), RNA(3) 78,88889 6,30718 

AD(2), KNN(3), NB(1), SVM(3), RNA(3) 78,88889 6,30718 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

5.4. Fase 4: Experimentos na partição “50%” 

 

5.4.1. Classificadores Individuais – Partição 50% 

 

 Resultados obtidos - KNN 

 

 Na Tabela 5.32 estão os resultados originados das execuções com 

KNN. O melhor resultado obtido foi com K=3, pois apresentou melhor taxa de 

acerto. Essa configuração resultou em taxa de acerto = 76% e desvio padrão = 

9,343322. 

 

Tabela 5.32. Resultados do KNN sobre a partição 50% 

K Peso Taxa de Acerto Desvio Padrão 

1 Sem 69,66667 9,443355 

2 Sem 75 7,808581 

3 Sem 73,88889 8,152356 

5 Sem 70,55556 6,247084 

7 Sem 71,55556 5,056607 

10 Sem 71,66667 6,854354 

1 Com 69,66667 9,443355 

2 Com 69,66667 9,443355 

3 Com 76 9,343322 

5 Com 72,66667 6,932953 

7 Com 73,66667 5,469707 

10 Com 72,66667 7,29921 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 
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 Resultados obtidos – AD 

 

Na Tabela 5.33 estão os resultados originados das execuções com AD. 

Analisando os resultados, constata-se que foram muito próximos. A árvore com 

poda apresentou resultados ligeiramente melhores tanto em relação ao desvio 

padrão como também taxa de acerto ligeiramente melhor. Dessa forma, a árvore 

com poda foi eleita como melhor. Essa configuração resultou em taxa de acerto 

= 72,66667% e desvio padrão = 15,7065. 

 

Tabela 5.33. Resultados da AD sobre a partição 50% 

 Taxa de Acerto Desvio Padrão 

Sem poda 72,44444 13,30037 

Com Poda 72,66667 15,7065 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

 Resultados obtidos – NB 

 

 Na Tabela 5.34 estão os resultados originados das execuções com NB. 

A melhor configuração encontrada foi caracterizada pelos parâmetros 

“useKernelEstimator=true” e “useSupervisedDiscretization=false”. Essa 

configuração apresentou média = 83% e desvio padrão = 12,69079.  

 

Tabela 5.34. Resultados do NB sobre a partição 50% 

useKernelEstimator useSupervisedDiscretization Taxa de Acerto Desvio Padrão 

False False 79 13,0363 

True False 83 12,69079 

False True 71,22222 11,94925 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

 Resultados obtidos - SVM 

  

 Na Tabela 5.35 estão os resultados originados das execuções com 

SVM. A melhor configuração encontrada foi caracterizada pelos parâmetros 

c=0.1, kernel= PolyKernel e buildLogistModels=false. Essa configuração 

apresentou média = 73,77778% e desvio padrão = 4,834717.  
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Tabela 5.35. Resultados da SVM sobre a partição 50% 

c Kernel buildLogistModels Taxa de Acerto Desvio Padrão 

1.0 PolyKernel False 63 9,178163 

0.8 PolyKernel False 63 9,178163 

0.5 PolyKernel False 66,22222 11,8194 

0.3 PolyKernel False 69,55556 8,814504 

0.1 PolyKernel False 73,77778 4,834717 

1.0 NormalizedPolyKernel False 71,66667 4,421236 

0.8 NormalizedPolyKernel False 71,66667 4,421236 

0.5 NormalizedPolyKernel False 71,66667 4,421236 

0.3 NormalizedPolyKernel False 71,66667 4,421236 

0.1 NormalizedPolyKernel False 71,66667 4,421236 

1.0 PolyKernel True 63,22222 12,65182 

0.8 PolyKernel True 64,22222 12,07884 

0.5 PolyKernel True 64,22222 10,8841 

0.3 PolyKernel True 67,11111 8,609817 

0.1 PolyKernel True 69,22222 11,02497 

1.0 NormalizedPolyKernel True 66,33333 9,237753 

0.8 NormalizedPolyKernel True 67,33333 7,683735 

0.5 NormalizedPolyKernel True 67,33333 7,683735 

0.3 NormalizedPolyKernel True 67,33333 7,683735 

0.1 NormalizedPolyKernel True 67,33333 7,683735 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

 Resultados obtidos - RNA 

 

Na Tabela 5.36 estão os resultados originados das execuções com RNA. 

O melhor resultado obtido considerando as 36 execuções de redes neurais foi a 

seguinte configuração: Quantidade de neurônios= 5, taxa de aprendizado=0.001 

e número de interações = 500. Essa execução foi considerada a melhor por ter 

apresentado uma das maiores médias de taxa de acerto = 75,88889% e menor 

desvio padrão = 8,182587. 
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Tabela 5.36. Resultados do KNN sobre a partição 50% 

Qtd Neurônios Tx de Aprendizado Qtd Interações Tx de Acerto Desvio Padrão 

5 0.1 500 69,55556 13,54969 

5 0.1 1000 70,66667 13,74069 

5 0.1 5000 70,66667 13,74069 

5 0.1 10000 71,66667 13,23264 

5 0.01 500 69,66667 15,80965 

5 0.01 1000 70,77778 15,96507 

5 0.01 5000 70,66667 13,74069 

5 0.01 10000 70,66667 13,74069 

5 0.001 500 75,88889 8,182587 

5 0.001 1000 68,66667 14,06237 

5 0.001 5000 69,66667 15,80965 

5 0.001 10000 70,77778 15,96507 

15 0.1 500 69,44444 11,06472 

15 0.1 1000 69,44444 11,06472 

15 0.1 5000 69,44444 11,06472 

15 0.1 10000 69,44444 11,06472 

15 0.01 500 69,66667 14,91678 

15 0.01 1000 68,55556 14,65703 

15 0.01 5000 70,77778 15,0814 

15 0.01 10000 71,88889 16,03366 

15 0.001 500 74,88889 9,489002 

15 0.001 1000 70,66667 12,44136 

15 0.001 5000 69,66667 14,91678 

15 0.001 10000 68,55556 14,65703 

30 0.1 500 72,66667 9,618227 

30 0.1 1000 71,55556 10,93941 

30 0.1 5000 70,55556 12,46394 

30 0.1 10000 70,55556 12,46394 

30 0.01 500 70,77778 15,96507 

30 0.01 1000 71,88889 16,03366 

30 0.01 5000 70,77778 15,0814 

30 0.01 10000 69,66667 15,80965 
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30 0.001 500 74,77778 10,91242 

30 0.001 1000 69,66667 11,55947 

30 0.001 5000 70,77778 15,96507 

30 0.001 10000 71,88889 16,03366 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

5.4.2. Comitês de Classificadores – Partição 50% 

 

 Comitês Homogêneos  

 

 Na Tabela 5.37, os resultados obtidos com comitês homogêneos de 3, 6 

e 12 classificadores são apresentados. Nesse caso, a execução do comitê 

composto NB com 3 classificadores foi considerada melhor por ter apresentado 

maior média = 82,46914% com desvio padrão = 9,95015. 

 

Tabela 5.37. Resultados dos comitês hommogêneos  
Algoritmo N° Classificadores Taxa de Acerto Desvio Padrão 

KNN 3 78,02469 9,698825 

KNN 6 77,65432 6,345127 

KNN 12 77,65432 6,345127 

AD 3 80,98765 10,66384 

AD 6 81,11111 8,906233 

AD 12 80,98765 10,66383 

NB 3 82,46914 9,95015 

NB 6 81,11111 13,60828 

NB 12 82,46914 9,95015 

SVM 3 77,90123 7,358636 

SVM 6 77,90123 7,358636 

SVM 12 78,88889 7,370277 

RNA 3 79,11111 8,245213 

RNA 6 79,11111 8,245213 

RNA 12 79,11111 8,245213 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 
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 Comitês Heterogêneos  

 

 Os comitês heterogêneos foram compostos seguindo a mesma 

metodologia da fase 2 de experimentos.  

  

 Comitês Heterogêneos com bagging (3 classificadores) 

 

 Na Tabela 5.38, a seguir podem ser visualizados os resultados obtidos 

com os comitês heterogêneos compostos por 3 classificadores. Nesse caso, a 

execução do comitê composto NB, RNA, KNN e do comitê KNN, NB, SVM foram 

consideradas melhores por terem apresentado maior média = 82,22222% com 

desvio padrão = 6,646059. 

 

Tabela 5.38. Resultados dos comitês heterogêneos com 3 classificadores  
Método Média Desvio Padrão 

KNN, AD, NB  80 7,444352 

AD, NB, RNA   81 9,90282 

NB, RNA, KNN 82,22222 6,646059 

KNN, AD, RNA 80,11111 7,247345 

KNN, AD, SVM 80,11111 7,247345 

AD, NB, SVM 82,22222 9,686442 

KNN, NB, SVM 82,22222 6,646059 

RNA, NB, SVM 82,11111 12,12023 

KNN, RNA, SVM 79,11111 8,245213 

AD, RNA, SVM 79,11111 8,245213 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

 Comitês Heterogêneos com bagging (6 classificadores) 

 

 Após a execução dos comitês com 3 classificadores, foram executados 

comitês com 6 classificadores. Os primeiros comitês com 6 classificadores foram 

compostos por 3 algoritmos cada. Sendo que cada algoritmo foi utilizado em 2 

classificadores base, sendo diferenciados pelas configurações de seus 

parâmetros. 
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 Na Tabela 5.39 a seguir estão disponíveis os resultados obtidos. Sendo 

válido, destacar que os números entre parênteses representam quantos 

classificadores base foram definidos utilizando o respectivo algoritmo. Nesse 

caso, a execução do comitê composto KNN(2), AD(2), NB(2) foi considerada 

melhor por ter apresentado maior média = 83,33333% com desvio padrão = 

7,124216. 

 

Tabela 5.39. Resultados dos comitês heterogêneos com 6 classificadores e 3 algoritmos 
Método Média Desvio Padrão 

KNN(2), AD(2), NB(2)  83,33333 7,124216 

AD(2), NB(2), RNA(2)  82,88889 10,96446 

NB(2), RNA(2), KNN(2) 81,33333 9,129461 

KNN(2), AD(2), RNA(2) 82,33333 7,934056 

KNN(2), AD(2), SVM(2) 80,22222 7,042883 

AD(2), NB(2), SVM(2) 83,33333 9,756992 

KNN(2), NB(2), SVM(2) 81,33333 9,129460 

RNA(2), NB(2), SVM(2) 79,11111 11,71740 

KNN(2), RNA(2), SVM(2) 79,11111 8,245213 

AD(2), RNA(2), SVM(2) 80 10,25063 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

 Em seguida, na Tabela 5.40, são apresentados os resultados obtidos com 

comitês heterógenos de 6 classificadores compostos por 2 algoritmos cada. 

Nesse caso, a execução do comitê composto KNN(2), AD(2), NB(2) foi 

considerada melhor por ter apresentado maior média = 85,44444% com desvio 

padrão = 6,65534. 

 

Tabela 5.40. Resultados dos comitês heterogêneos com 6 classificadores e 2 algoritmos 
Método Média Desvio Padrão 

NB(3), SVM (3) 84,33333 9,888958 

KNN(3), SVM (3) 77,11111 7,373999 

NB(3), KNN (3) 85,44444 6,65534 

NB(3), RNA (3) 80,88889 7,177927 

KNN(3), RNA (3) 80,22222 8,777075 
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RNA (3) e SVM (3) 80,11111 10,91745 

RNA (2) e SVM (4) 80,11111 10,91745 

RNA (4) e SVM (2) 79,11111 8,245213 

RNA (4) e AD(2) 79,93333 7,357044 

RNA (4) e NB(2) 78,11111 8,71827 

AD(2), SVM (4) 81 9,636038 

NB(2), SVM (4) 81,11111 6,328892 

SVM (2) e KNN (4) 79,22222 7,752162 

AD(2), KNN (4) 79,33333 11,36983 

RNA (2) e KNN (4) 79,22222 7,752162 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

 Comitês Heterogêneos com bagging (12 classificadores) 

 

 Na Tabela 5.41 são apresentados os resultados obtidos com comitês 

heterogêneos de 12 classificadores aplicados aos dados da partição 50%. Nesse 

caso, a execução do comitê composto AD(1), KNN(3), NB(3), SVM(3), RNA(2) 

foi considerada melhor por ter apresentado maior média = 83,44444% com 

desvio padrão = 10,90488. 

 

Tabela 5.41. Resultados dos comitês heterogêneos com 12 classificadores  
Método Média Desvio Padrão 

AD(2), KNN(2), NB(2), SVM(3), RNA(3) 82,44444 10,44681 

AD(1), KNN(1), NB(2), SVM(4), RNA(4) 82,33333 7,934056 

AD(2), KNN(3), NB(3), SVM(2), RNA(2) 82,33333 12,05213 

AD(1), KNN(3), NB(3), SVM(2), RNA(3) 83,33333 9,48611 

AD(1), KNN(3), NB(3), SVM(3), RNA(2) 83,44444 10,90488 

AD(2), KNN(2), NB(1), SVM(3), RNA(4) 82,33333 7,934056 

AD(2), KNN(2), NB(1), SVM(4), RNA(3) 81,33333 7,477447 

AD(2), KNN(3), NB(1), SVM(3), RNA(3) 81,11111 11,80546 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 
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5.5. Considerações Finais 

 

Esse capítulo apresentou os resultados obtidos dos experimentos 

realizados com classificadores individuais e comitês de classificadores na base 

de dados original e repetidos em três diferentes partições. No próximo serão 

realizadas diversas análises a partir dos dados apresentados. 
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6.  ANÁLISES COMPARATIVAS 

 

Diante dos experimentos realizados e expostos no capítulo anterior, esse 

capítulo apresenta análises dos resultados desses experimentos através de 

diversos comparativos. Esse capítulo busca proporcionar um melhor 

entendimento sobre os dados obtidos e identificar possíveis tendências de 

comportamento na execução de determinados métodos sobre os conjuntos de 

dados em questão. Com essas análises mostra-se como os comitês podem ser 

considerados vantajosos quando aplicados a tarefa de predição de rendimento 

escolar. 

As análises foram organizadas em subseções, conforme a seguir: 

 Análises realizadas através de comparações dos resultados 

obtidos por meio dos experimentos utilizando os classificadores 

individuais; 

 Análises realizadas através de comparações dos resultados 

obtidos entre os classificadores individuais e os comitês de 

classificadores; 

 Análises realizadas através de comparações dos resultados 

obtidos entre diferentes comitês de classificadores; 

 Análises realizadas através de comparações dos resultados 

obtidos entre os experimentos utilizando a base de dados original 

e suas partições; e 

 Análises realizadas através de comparações dos resultados 

obtidos entre os experimentos utilizando comitês compostos por 

quantidades diferentes de classificadores (3, 6 e 12). 

 

6.1. Classificadores Individuais 

  

 A análise comparativa foi realizada através da seleção da configuração 

que exibiu o melhor resultado de cada um dos métodos anteriormente 

executados. 

 
6.1.1. Análise Comparativa - Fase 1: Base de Dados Original 
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 A Tabela 6.1 sintetiza os resultados obtidos dos experimentos 

realizados sobre a base de dados original. Caso os resultados fossem analisados 

apenas em relação aos valores de média e desvio padrão, o método SVM seria 

considerado o melhor resultado, conforme constante na Tabela 6.1, contudo, 

foram realizados testes de hipóteses para possibilitar uma avaliação mais 

criteriosa, comparando os métodos dois a dois.  

 

Tabela 6.1. Síntese dos experimentos com classificadores individuais aplicados à base de dados 

original 

Método Média Desvio Padrão 

KNN  73,68421% 7,443229 

AD  61,05263% 5,657725 

NB  74,21053% 6,301153 

SVM  76,31579% 5,11487 

RNA  75,26316% 6,102641 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

 Os testes de hipótese permitem verificar se os resultados obtidos, 

quando comparados dois métodos, diferem ou não estatisticamente. Nesse 

caso, utilizou-se o teste de wilcoxon que serve de base para afirmar se 

estatisticamente um dos métodos pode ter seu desempenho considerado melhor 

do que o outro. Para realização dos testes de wilcoxon foram considerados as 

médias da taxa de acerto dos 10-folds de cada método comparado como 

entrada, observando o valor de alpha = 0,05.  

 De acordo com os valores obtidos no teste de wilcoxon verificava-se a 

rejeição ou não da hipótese. Quando a hipótese é rejeitada entende-se que um 

dos resultados é desprezado, o que significa dizer que eles diferem 

estatisticamente. Caso a hipótese não seja rejeitada, assume-se que não há 

diferenciação estatística entre os resultados.  

 A síntese dos resultados avaliados através dos testes de hipótese pode 

ser verificada na Tabela 6.2 a seguir: 
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Tabela 6.2. Síntese dos testes de wilcoxon entre classificadores individuais aplicados à base de 

dados original 

Método 1 Método 2 Valor de p Resultado do Teste 

KNN AD 0.000618918883074   Rejeitar 

KNN NB 0.206282968351   Não Rejeitar 

KNN RNA 0.217679065085   Não Rejeitar 

AD NB 0.000348918291682   Rejeitar 

AD RNA 0.000348918291682   Rejeitar 

NB RNA  0.5   Não Rejeitar 

SVM AD 0.000145470254263   Rejeitar 

SVM KNN  0.136218553205   Não Rejeitar 

SVM RNA  0.467319323448   Não Rejeitar 

SVM NB  0.451025958847   Não Rejeitar 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

De acordo com a Tabela 6.2 é possível perceber a rejeição total do 

método AD. Com média de taxa de acerto de 61,05263% contra uma diferença 

considerável para o segundo classificador que foi o NB com média de taxa de 

acerto de 73,68421%; a AD foi estatisticamente rejeitada por todos os demais 

classificadores individuais apresentados.  

  

6.1.2. Análise Comparativa - Fase 2: Partição PDF 

 

 A análise comparativa foi realizada através da seleção da configuração 

que exibiu o melhor resultado de cada um dos métodos anteriormente 

executados, conforme disponível na Tabela 6.3. Manteve-se a utilização de 

testes de hipóteses para possibilitar uma avaliação mais criteriosa, comparando 

os métodos dois a dois utilizando o teste- de wilcoxon e valor de alpha = 0,05.  
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Tabela 6.3. Síntese dos experimentos com classificadores individuais aplicados à partição PDF 

Método Média Desvio Padrão 

KNN  74% 9,660918 

AD  74% 6,992059 

NB 77% 10,5935 

SVM 78% 10,32796 

RNA 79% 7,378648 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

 Além disso, a síntese dos resultados avaliados através dos testes de 

hipótese pode ser verificada na Tabela 6.4 a seguir: 

 

Tabela 6.4. Síntese dos testes de hipóteses entre classificadores individuais aplicados à partição 

PDF 

Método 1 Método 2 Valor de p Resultado do Teste 

KNN AD  0.483788680283   Não Rejeitar 

KNN NB  0.206001718449   Não Rejeitar 

KNN RNA  0.204106366062   Não Rejeitar 

AD NB  0.182518499972   Não Rejeitar 

AD RNA  0.042310486229   Rejeitar 

NB RNA  0.452489781469   Não Rejeitar 

SVM AD  0.178533057312   Não Rejeitar 

SVM KNN  0.204106366062   Não Rejeitar 

SVM RNA  0.35842110608   Não Rejeitar 

SVM NB  0.484324459954   Não Rejeitar 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

 Observando a Tabela 6.4 é possível verificar que apenas um dos modelos 

destacou-se estatisticamente com relação aos demais ao comparar AD (com 

taxa de acerto média de 74%) e RNA (com taxa de acerto média de 79%). Sendo 

válido destacar que a AD nessa partição apresentou uma taxa de acerto bem 

superior em relação ao resultado obtido na base de dados original. 
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6.1.3. Análise Comparativa - Fase 3: Partição SC 

  

 A seguir os melhores resultados de cada um dos métodos com 

classificadores individuais executados na partição SC, de acordo com os dados 

disponíveis na Tabela 6.5. 

 

Tabela 6.5. Síntese dos experimentos com classificadores individuais aplicados à partição SC 

Método Média Desvio Padrão 

KNN 73,33333% 7,768954 

AD  72,22222% 7,856742 

NB  77,77778% 12,83001 

SVM 78,88889% 13,30243 

RNA 78,88889% 8,198498 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

  

 Além disso, a síntese dos resultados avaliados através dos testes de 

hipótese pode ser verificada na Tabela 6.6 a seguir: 

 

Tabela 6.6. Síntese dos testes de hipóteses entre classificadores individuais aplicados à partição 

SC 

Método 1 Método 2 Valor de p Resultado do Teste 

KNN AD  0.306627488394   Não Rejeitar 

KNN NB  0.192545122255   Não Rejeitar 

KNN RNA  0.129587127208   Não Rejeitar 

AD NB  0.094665591366   Não Rejeitar 

AD RNA  0.040379361197   Rejeitar 

NB RNA  0.484136432363   Não Rejeitar 

SVM AD  

0.0664582239902   Não Rejeitar 

SVM KNN  0.127477637043   Não Rejeitar 

SVM RNA  0.318456852897   Não Rejeitar 

SVM NB  0.378077430558   Não Rejeitar 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 
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Mais uma vez as médias das taxas de acerto do KNN e da AD 

apresentam-se menores em relação aos demais métodos, contudo não houve 

grande diferenciação estatística entre os métodos apresentados. Em ambos os 

casos, partição PDF e SC, os resultados dos testes de wilcoxon foram 

semelhantes, por não haver muita rejeição nos testes realizados. No caso da 

partição SC novamente a rejeição acontece entre AD, nesse caso com taxa de 

acerto média de 72,22222%% e RNA, com taxa de acerto média de 

78,88889%%. 

 
6.1.4. Análise Comparativa - Fase 4: Partição 50% 

  

 A seguir os melhores resultados de cada um dos métodos anteriormente 

executados na partição 50%, de acordo com os dados disponíveis na Tabela 6.7.  

 

Tabela 6.7. Síntese dos experimentos com classificadores individuais aplicados à partição 50% 

Método Média Desvio Padrão 

KNN  73,66667 5,469707 

AD  72,66667 15,7065 

NB  83 12,69079 

SVM  73,77778 4,834717 

RNA  75,88889 8,182587 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

 A síntese dos resultados avaliados através dos testes de hipótese pode 

ser verificada na Tabela 6.8 a seguir: 

 

Tabela 6.8. Síntese dos testes de hipóteses entre classificadores individuais aplicados à partição 

50% 

Método 1 Método 2 Valor de p Resultado do Teste 

KNN AD  0.296886008135   Não Rejeitar 

KNN NB  0.104244998416   Não Rejeitar 

KNN RNA  0.484633518075   Não Rejeitar 

AD NB  0.0736901213991   Não Rejeitar 

AD RNA  0.309259831319   Não Rejeitar 
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NB RNA  0.103722342636   Não Rejeitar 

SVM AD 
 0.423972447396  

 Não Rejeitar 

SVM KNN 
 0.241761029934  

 Não Rejeitar 

SVM RNA  0.164180619703   Não Rejeitar 

SVM NB 
 0.0618654529828  

 Não Rejeitar 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

Na partição 50%, não houve rejeição em nenhum dos casos. 

Notoriamente quem apresentou melhores resultados quando aplicado a essa 

partição foi o NB, apesar dessa alta taxa de acerto não foi possível verificar 

estatisticamente a rejeição de outros métodos. Ao comparar o SVM com taxa 

média de acerto de 73,77778% e NB com taxa média de acerto de 83%, o valor 

de p aproximadamente 0.06 chegou próximo ao valor de rejeição. 

 

 Análise Comparativa Geral – Classificadores Individuais  

 

Com relação a execução de experimentos em classificadores individuais, 

é possível elencar algumas considerações interessantes. Os resultados mostram 

que a execução de experimentos sobre a base de dados original apresentou 

maior variação com relação aos diferentes métodos, enquanto ao executar os 

experimentos sobre as partições da base de dados original os métodos não 

diferiram tanto estatisticamente.  

Além disso, o desempenho da AD nas partições foi aparentemente 

superior em relação a base de dados original, já que quase não houve rejeição 

estatística da AD nos testes realizados nas partições, diferente do que ocorreu 

na base de dados original, na qual a rejeição em relação a AD ocorreu contra 

todos os demais classificadores individuais. 

Com relação às médias de taxas de acerto obtidas nos experimentos da 

base de dados original e suas partições, os algoritmos NB, SVM e RNA 

mantiveram-se sensivelmente melhores, o que pode ser explorado como uma 

possibilidade de apresentarem melhores desempenhos em diferentes conjuntos 

de dados nesse contexto em relação a AD e KNN. 

A AD pode ter apresentado um desempenho ligeiramente inferior, 

analisando as diversas execuções, provavelmente porque as AD tendem a 



142 
 

apresentar melhores resultados com atributos categóricos. As AD, geralmente, 

também demostram problemas em lidar com uma grande quantidade de 

atributos, o que ocorre nessa base, a qual é composta por 35 atributos 

predominantemente numéricos.  

SVM, NB E RNA não apresentaram nenhuma rejeição nos testes de 

hipótese realizados, o que porventura pode ser considerado um indício de certa 

estabilidade nos resultados em diferentes conjuntos de dados.  

Finalmente, ao considerar os melhores modelos gerados por cada método 

executado, observa-se a existência de certa similaridade em alguns casos. Por 

exemplo, a seguinte configuração das RNA destacou-se nos experimentos 

realizados em todas as bases de dados: taxa de aprendizado =0.001, n° de 

interações=500 e quantidade de camadas =5. Esse fato merece destaque, pois 

pode demostrar uma tendência de comportamento similar nos dados mesmo que 

estejam sendo consideradas bases de dados com diferentes instâncias.  

Além disso, o fato das bases de dados serem compostas por um pequeno 

número de instâncias pode estar relacionado com o bom resultado apresentado 

por esse modelo de RNA, tendo em vista que a configuração caracteriza-se por 

uma quantidade de neurônios não tão grande, da mesma forma com o número 

de iterações. 

 

6.2. Classificadores Individuais x Comitês 

  

 Para realizar uma análise com relação à possibilidade de um maior 

desempenho dos comitês de classificadores em detrimento dos classificadores 

individuais, foram aplicados testes de wilcoxon de cada comitê em relação ao 

classificador base que havia apresentado um melhor desempenho, 

considerando para isso os valores de média de taxa de acerto obtidos nas 

execuções dos 10-folds.  

 Os números entre parênteses foram convencionados para representar 

a quantidade de classificadores base usando um determinado algoritmo dentro 

do comitê. Por exemplo, KNN(3) representa um comitê composto por 3 

classificadores base, dos quais todos utilizam o algoritmo KNN. 
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6.2.1. Análise Comparativa - Fase 1: Base de Dados Original 

  

 A síntese dos resultados avaliados através dos testes de hipótese pode 

ser verificada na Tabela 6.9 a seguir: 

 

Tabela 6.9. Síntese dos testes de hipóteses entre comitês de classificadores e modelo do 

algoritmo individual com melhor desempenho 

Comitê Classificador 

Individual  

Valor de p Resultado do 

Teste 

Homogêneo – KNN (3) KNN  0.363047580916   Não Rejeitar 

Homogêneo – KNN (6) KNN  0.34820022901   Não Rejeitar 

Homogêneo – KNN (12) KNN  0.34820022901   Não Rejeitar 

Homogêneo – AD (3) AD  0.000555367696853   Rejeitar 

Homogêneo – AD (6) AD  0.000555367696853   Rejeitar 

Homogêneo – AD (12) AD  0.000333971263499   Rejeitar 

Homogêneo – NB (3) NB  0.39262854777   Não Rejeitar 

Homogêneo – NB (6) NB  0.422691029797   Não Rejeitar 

Homogêneo – NB (12) NB  0.438474570924   Não Rejeitar 

Homogêneo – SVM (3) SVM  0.484056624104   Não Rejeitar 

Homogêneo – SVM (6) SVM  0.403455268074   Não Rejeitar 

Homogêneo – SVM (12) SVM  0.375617691453   Não Rejeitar 

Homogêneo – RNA (3) RNA  0.468799427249   Não Rejeitar 

Homogêneo – RNA (6) RNA  0.406824428831   Não Rejeitar 

Homogêneo – RNA (12) RNA  0.46872382216   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN,AD,NB  NB  0,36177500000 Não Rejeitar 

Heterogêneo - AD,NB,RNA   RNA  0,64258100000 Não Rejeitar 

Heterogêneo - NB,RNA,KNN RNA  0,92408200000 Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN,AD,RNA RNA  0,86885500000 Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN,AD,SVM SVM  0,94801200000 Não Rejeitar 

Heterogêneo – AD,NB,SVM SVM  0,91094300000 Não Rejeitar 

Heterogêneo – KNN,NB,SVM SVM  0,84536700000 Não Rejeitar 

Heterogêneo - RNA,NB,SVM SVM  0,83396500000 Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN,RNA,SVM SVM  0,69965600000 Não Rejeitar 

Heterogêneo - AD,RNA,SVM SVM  0,69941500000 Não Rejeitar 
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Heterogêneo - KNN(2), AD(2), NB(2)  NB  0,90502100000 Não Rejeitar 

Heterogêneo - AD(2), NB(2), RNA(2)  RNA  0,99921000000 Não Rejeitar 

Heterogêneo - NB(2), RNA(2), 

KNN(2) 

RNA  0,74275400000 Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN(2), AD(2), 

RNA(2) 

RNA  0,97285400000 Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN(2), AD(2), 

SVM(2) 

SVM  0,83328300000 Não Rejeitar 

Heterogêneo - AD(2), NB(2), SVM(2) SVM  0,66029300000 Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN(2), NB(2), 

SVM(2) 

SVM  0,73453900000 Não Rejeitar 

Heterogêneo - RNA(2), NB(2), 

SVM(2) 

SVM  0,89704200000 Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN(2),RNA(2), 

SVM(2) 

SVM  0,66151800000 Não Rejeitar 

Heterogêneo - AD(2),RNA(2), 

SVM(2) 

SVM  0,70065500000 Não Rejeitar 

Heterogêneo - NB(3), SVM (3) SVM  0,47780500000 Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN(3), SVM (3) SVM  0,62152400000 Não Rejeitar 

Heterogêneo - NB(3), KNN (3) NB  0,11706700000 Não Rejeitar 

Heterogêneo - NB(3), RNA (3) RNA  0,5361600000 Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN(3), RNA (3) RNA  0,22632600000 Não Rejeitar 

Heterogêneo - RNA (3) e SVM (3) SVM  0,40957500000 Não Rejeitar 

Heterogêneo - RNA (2) e SVM (4) SVM  0,29932500000 Não Rejeitar 

Heterogêneo - RNA (4) e SVM (2) SVM  0,29932500000 Não Rejeitar 

Heterogêneo - RNA (4) e AD(2) RNA  0,58715600000 Não Rejeitar 

Heterogêneo - RNA (4) e NB(2) RNA  0,8363900000 Não Rejeitar 

Heterogêneo - AD(2), SVM (4) SVM  1 Não Rejeitar 

Heterogêneo - NB(2), SVM (4) RNA  0,61025300000 Não Rejeitar 

Heterogêneo - SVM (2) e KNN (4) RNA  1 Não Rejeitar 

Heterogêneo - AD(2), KNN (4) KNN  0,25464300000 Não Rejeitar 

Heterogêneo - RNA (2) e KNN (4) RNA  0,49867500000 Não Rejeitar 

Heterogêneo-

AD(2),KNN(2),NB(2),SVM(3), RNA(3) 

SVM  0,74349500000 Não Rejeitar 

Heterogêneo-

AD(1),KNN(1),NB(2),SVM(4), RNA(4) 

SVM  0,9288900000 

 

Não Rejeitar 

Heterogêneo-

AD(2),KNN(3),NB(3),SVM(2), RNA(2) 

SVM  0,47780500000 Não Rejeitar 
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Heterogêneo-

AD(1),KNN(3),NB(3),SVM(2), RNA(3) 

SVM  0,7614800000 

 

Não Rejeitar 

Heterogêneo-

AD(1),KNN(3),NB(3),SVM(3), RNA(2) 

SVM  0,86189300000 

 

Não Rejeitar 

Heterogêneo-

AD(2),KNN(2),NB(1),SVM(3), RNA(4) 

SVM  0,84507400000 

 

Não Rejeitar 

Heterogêneo-

AD(2),KNN(2),NB(1),SVM(4), RNA(3) 

SVM  0,89809500000 

 

Não Rejeitar 

Heterogêneo-

AD(2),KNN(3),NB(1),SVM(3), RNA(3) 

SVM  0,50689100000 

 

Não Rejeitar 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

Através da Tabela 6.9 é possível verificar a rejeição apenas no caso da 

AD, o que significa que estatisticamente os comitês homogêneos da AD foram 

superiores ao melhor modelo obtido utilizando o respectivo classificador 

individual. Para que se tenha uma noção da diferença significativa dos resultados 

apresentados pelo classificador individual com AD e os comitês homogêneos 

utilizando esse algoritmo, são considerados os valores apresentados 

anteriormente na Tabela 6.1 contendo média de aproximadamente 61% para a 

melhor AD e Tabela 5.8 contendo as médias apresentadas pelos comitês na 

faixa de 74% e 75% aproximadamente. Nota-se que os comitês de AD 

melhoraram consideravelmente em relação ao classificador individual. 

Apesar dos demais comitês não apresentarem diferenças estatísticas nos 

testes realizados, ao comparar os valores apresentados nas Tabelas 6.1 e 5.8, 

é possível detectar sensíveis incrementos nas médias de taxas de acerto 

apresentadas. 

 

6.2.2. Análise Comparativa - Fase 2: Partição PDF 

 

 A síntese dos resultados avaliados através dos testes de hipótese pode 

ser verificada na Tabela 6.10 a seguir: 
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Tabela 6.10. Síntese dos testes de wilcoxon entre comitês de classificadores e modelo do 

algoritmo individual com melhor desempenho na partição PDF 

Comitê Classificador 

Individual  

Valor de p Resultado do 

Teste 

Homogêneo – KNN (3) KNN 0.227605884029   Não Rejeitar 

Homogêneo – KNN (6) KNN 0.227605884029   Não Rejeitar 

Homogêneo – KNN (12) KNN 0.245066130811   Não Rejeitar 

Homogêneo – AD (3) AD 0.314635951185   Não Rejeitar 

Homogêneo – AD (6) AD 0.314635951185   Não Rejeitar 

Homogêneo – AD (12) AD 0.300182931654   Não Rejeitar 

Homogêneo – NB (3) NB 0.420558552931   Não Rejeitar 

Homogêneo – NB (6) NB 0.420558552931   Não Rejeitar 

Homogêneo – NB (12) NB 0.420558552931   Não Rejeitar 

Homogêneo – SVM (3) SVM 0.360014925416   Não Rejeitar 

Homogêneo – SVM (6) SVM 0.360014925416   Não Rejeitar 

Homogêneo – SVM (12) SVM 0.360014925416   Não Rejeitar 

Homogêneo – RNA (3) RNA 0.15634097529   Não Rejeitar 

Homogêneo – RNA (6) RNA 0.232651809312   Não Rejeitar 

Homogêneo – RNA (12) RNA 0.15634097529   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN,AD,NB  NB 0.422041209979   Não Rejeitar 

Heterogêneo - AD,NB,RNA   RNA 0.317836385207   Não Rejeitar 

Heterogêneo - NB,RNA,KNN RNA 0.315072415882   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN,AD,RNA RNA 0.180044427299   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN,AD,SVM SVM 0.417170454344   Não Rejeitar 

Heterogêneo – AD,NB,SVM SVM 0.353549106716   Não Rejeitar 

Heterogêneo – KNN,NB,SVM SVM 0.384530002475   Não Rejeitar 

Heterogêneo - RNA,NB,SVM RNA 0.2702344664   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN,RNA,SVM RNA 0.353549106716   Não Rejeitar 

Heterogêneo - AD,RNA,SVM RNA 0.248568897871   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN(2), AD(2), NB(2)  NB 0.484056624104   Não Rejeitar 

Heterogêneo - AD(2), NB(2), RNA(2)  RNA 0.190776031615   Não Rejeitar 

Heterogêneo - NB(2), RNA(2), KNN(2) RNA 0.291764225431   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN(2), AD(2), RNA(2) RNA 0.253989422243   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN(2), AD(2), SVM(2) SVM 0.298047009848   Não Rejeitar 
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Heterogêneo - AD(2), NB(2), SVM(2) SVM 0.419988814519   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN(2), NB(2), SVM(2) SVM 0.388238885164   Não Rejeitar 

Heterogêneo - RNA(2), NB(2), SVM(2) RNA 0.483753342478   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN(2),RNA(2), SVM(2) RNA 0.300957047948   Não Rejeitar 

Heterogêneo - AD(2),RNA(2), SVM(2) RNA 0.35842110608   Não Rejeitar 

Heterogêneo - NB(3), SVM (3) SVM 0.0962245563868   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN(3), SVM (3) SVM 0.203434502665   Não Rejeitar 

Heterogêneo - NB(3), KNN (3) NB 0.15322334708   Não Rejeitar 

Heterogêneo - NB(3), RNA (3) RNA  0.253565095177   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN(3), RNA (3) RNA 0.201490049796   Não Rejeitar 

Heterogêneo - RNA (3) e SVM (3) RNA 0.15322334708   Não Rejeitar 

Heterogêneo - RNA (2) e SVM (4) RNA 0.452311463923   Não Rejeitar 

Heterogêneo - RNA (4) e SVM (2) RNA 0.188544943669   Não Rejeitar 

Heterogêneo - RNA (4) e AD(2) RNA 0.384530002475   Não Rejeitar 

Heterogêneo - RNA (4) e NB(2) RNA 0.384530002475   Não Rejeitar 

Heterogêneo - AD(2), SVM (4) SVM 0.388238885164   Não Rejeitar 

Heterogêneo - NB(2), SVM (4) RNA 0.483681968007   Não Rejeitar 

Heterogêneo - SVM (2) e KNN (4) RNA 0.258688824933   Não Rejeitar 

Heterogêneo - AD(2), KNN (4) AD 0.377246505754   Não Rejeitar 

Heterogêneo - RNA (2) e KNN (4) RNA 0.384530002475   Não Rejeitar 

Heterogêneo-

AD(2),KNN(2),NB(2),SVM(3), RNA(3) 

RNA 

 0.2702344664   Não Rejeitar 

Heterogêneo-

AD(1),KNN(1),NB(2),SVM(4), RNA(4) 

RNA 

 0.389397990966   Não Rejeitar 

Heterogêneo-

AD(2),KNN(3),NB(3),SVM(2), RNA(2) 

RNA 

 0.388238885164   Não Rejeitar 

Heterogêneo-

AD(1),KNN(3),NB(3),SVM(2), RNA(3) 

RNA 

 0.388238885164   Não Rejeitar 

Heterogêneo-

AD(1),KNN(3),NB(3),SVM(3), RNA(2) 

RNA 

 0.35842110608   Não Rejeitar 

Heterogêneo-

AD(2),KNN(2),NB(1),SVM(3), RNA(4) 

RNA 

 0.419988814519   Não Rejeitar 

Heterogêneo-

AD(2),KNN(2),NB(1),SVM(4), RNA(3) 

RNA 

 0.384530002475   Não Rejeitar 

Heterogêneo-

AD(2),KNN(3),NB(1),SVM(3), RNA(3) 

RNA 

 0.2702344664   Não Rejeitar 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 
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 Observando a Tabela 6.10 constata-se que não houve rejeição como 

resultado das comparações realizadas nos testes de hipóteses, porém, da 

mesma forma que ocorreu na partição original, é possível detectar sensíveis 

incrementos nos comitês considerando as médias de taxas de acerto 

apresentadas. 

 

6.2.3. Análise Comparativa - Fase 3: Partição SC 

  

 A síntese dos resultados avaliados através dos testes de hipótese pode 

ser verificada na Tabela 6.11 a seguir: 

 

Tabela 6.11. Síntese dos testes de wilcoxon entre comitês de classificadores e modelo do 

algoritmo individual com melhor desempenho na partição SC 

Comitê Classificador 

Individual  

Valor de p Resultado do 

Teste 

Homogêneo – KNN (3) KNN  0.467203283632   Não Rejeitar 

Homogêneo – KNN (6) KNN  0.34034931249   Não Rejeitar 

Homogêneo – KNN (12) KNN  0.483865618783   Não Rejeitar 

Homogêneo – AD (3) AD  0.0291119975994   Rejeitar 

Homogêneo – AD (6) AD  0.177000962756   Não Rejeitar 

Homogêneo – AD (12) AD  0.108502748759   Não Rejeitar 

Homogêneo – NB (3) NB  0.389397990966   Não Rejeitar 

Homogêneo – NB (6) NB  0.389397990966   Não Rejeitar 

Homogêneo – NB (12) NB  0.389397990966   Não Rejeitar 

Homogêneo – SVM (3) SVM  0.421820934853   Não Rejeitar 

Homogêneo – SVM (6) SVM  0.318456852897   Não Rejeitar 

Homogêneo – SVM (12) SVM  0.362626377647   Não Rejeitar 

Homogêneo – RNA (3) RNA  0.303138830758   Não Rejeitar 

Homogêneo – RNA (6) RNA  0.353292125781   Não Rejeitar 

Homogêneo – RNA (12) RNA  0.353292125781   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN,AD,NB  NB  0.11812856508   Não Rejeitar 

Heterogêneo - AD,NB,RNA   RNA  0.361987227108   Não Rejeitar 

Heterogêneo - NB,RNA,KNN RNA  0.391525971916   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN,AD,RNA RNA  0.348603172107   Não Rejeitar 
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Heterogêneo - KNN,AD,SVM SVM  0.40024371183   Não Rejeitar 

Heterogêneo – AD,NB,SVM SVM  0.45188745574   Não Rejeitar 

Heterogêneo – KNN,NB,SVM SVM  0.384530002475   Não Rejeitar 

Heterogêneo - RNA,NB,SVM RNA  0.45188745574   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN,RNA,SVM RNA  0.259098463087   Não Rejeitar 

Heterogêneo - AD,RNA,SVM RNA  0.484136432363   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN(2), AD(2), NB(2)  NB  0.174294913436   Não Rejeitar 

Heterogêneo - AD(2), NB(2), RNA(2)  RNA  0.228517711541   Não Rejeitar 

Heterogêneo - NB(2), RNA(2), KNN(2) RNA  0.453647847045   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN(2), AD(2), RNA(2) RNA  0.279023241291   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN(2), AD(2), SVM(2) SVM  0.433683954638   Não Rejeitar 

Heterogêneo - AD(2), NB(2), SVM(2) SVM  0.384530002475   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN(2), NB(2), SVM(2) SVM  0.433683954638   Não Rejeitar 

Heterogêneo - RNA(2), NB(2), SVM(2) RNA  0.45188745574   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN(2),RNA(2), SVM(2) RNA  0.259098463087   Não Rejeitar 

Heterogêneo - AD(2),RNA(2), SVM(2) RNA  0.401364261573   Não Rejeitar 

Heterogêneo - NB(3), SVM (3) SVM  0.10822184854   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN(3), SVM (3) SVM  0.24553530292   Não Rejeitar 

Heterogêneo - NB(3), KNN (3) NB  0.407667297178   Não Rejeitar 

Heterogêneo - NB(3), RNA (3) RNA  0.318386521716   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN(3), RNA (3) RNA  0.407667297178   Não Rejeitar 

Heterogêneo - RNA (3) e SVM (3) RNA  0.407667297178   Não Rejeitar 

Heterogêneo - RNA (2) e SVM (4) RNA  0.26555742452   Não Rejeitar 

Heterogêneo - RNA (4) e SVM (2) RNA  0.467391225889   Não Rejeitar 

Heterogêneo - RNA (4) e AD(2) RNA  0.433683954638   Não Rejeitar 

Heterogêneo - RNA (4) e NB(2) RNA  0.467391225889   Não Rejeitar 

Heterogêneo - AD(2), SVM (4) SVM  0.467391225889   Não Rejeitar 

Heterogêneo - NB(2), SVM (4) RNA  0.48287089193   Não Rejeitar 

Heterogêneo - SVM (2) e KNN (4) RNA  0.48287089193   Não Rejeitar 

Heterogêneo - AD(2), KNN (4) KNN  0.467391225889   Não Rejeitar 

Heterogêneo - RNA (2) e KNN (4) RNA  0.256351570985   Não Rejeitar 

Heterogêneo-

AD(2),KNN(2),NB(2),SVM(3), RNA(3) 

RNA 

 0.5   Não Rejeitar 
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Heterogêneo-

AD(1),KNN(1),NB(2),SVM(4), RNA(4) 

RNA 

 0.436873880631   Não Rejeitar 

Heterogêneo-

AD(2),KNN(3),NB(3),SVM(2), RNA(2) 

RNA 

 0.435971035788   Não Rejeitar 

Heterogêneo-

AD(1),KNN(3),NB(3),SVM(2), RNA(3) 

RNA 

 0.282528892836   Não Rejeitar 

Heterogêneo-

AD(1),KNN(3),NB(3),SVM(3), RNA(2) 

RNA 

 0.256351570985   Não Rejeitar 

Heterogêneo-

AD(2),KNN(2),NB(1),SVM(3), RNA(4) 

RNA 

 0.5   Não Rejeitar 

Heterogêneo-

AD(2),KNN(2),NB(1),SVM(4), RNA(3) 

RNA 

 0.5   Não Rejeitar 

Heterogêneo-

AD(2),KNN(3),NB(1),SVM(3), RNA(3) 

RNA 

 0.5   Não Rejeitar 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

Observando a Tabela 6.11 constata-se que foi mantido o padrão de não 

rejeição detectado nos mesmos experimentos da partição anterior. A única 

exceção nesse caso foi o comitê homogêneo composto por 3 classificadores 

base usando AD. 

 

6.2.4. Análise Comparativa - Fase 4: Partição 50% 

  

 A síntese dos resultados avaliados através dos testes de hipótese pode 

ser verificada na Tabela 6.12 a seguir: 

 

Tabela 6.1.2. Síntese dos testes de wilcoxon entre comitês de classificadores e modelo do 

algoritmo individual com melhor desempenho 

Comitê Classificador 

Individual  

Valor de p Resultado do 

Teste 

Homogêneo – KNN (3) KNN  0.484681290867   Não Rejeitar 

Homogêneo – KNN (6) KNN  0.296886008135   Não Rejeitar 

Homogêneo – KNN (12) KNN  0.104244998416   Não Rejeitar 

Homogêneo – AD (3) AD  0.241761029934   Não Rejeitar 

Homogêneo – AD (6) AD  0.484633518075   Não Rejeitar 

Homogêneo – AD (12) AD  0.296886008135   Não Rejeitar 

Homogêneo – NB (3) NB  0.484775514824   Não Rejeitar 

Homogêneo – NB (6) NB  0.0736901213991   Não Rejeitar 
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Homogêneo – NB (12) NB 0.423972447396   Não Rejeitar 

Homogêneo – SVM (3) SVM 0.309259831319   Não Rejeitar 

Homogêneo – SVM (6) SVM 0.104244998416   Não Rejeitar 

Homogêneo – SVM (12) SVM 0.0736901213991   Não Rejeitar 

Homogêneo – RNA (3) RNA 0.484728620851   Não Rejeitar 

Homogêneo – RNA (6) RNA  0.0618654529828   Não Rejeitar 

Homogêneo – RNA (12) RNA 0.103722342636   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN,AD,NB  NB 0.241761029934   Não Rejeitar 

Heterogêneo - AD,NB,RNA   RNA 0.423972447396   Não Rejeitar 

Heterogêneo - NB,RNA,KNN RNA  0.0618654529828   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN,AD,RNA RNA  0.483858669601   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN,AD,SVM SVM  0.164180619703   Não Rejeitar 

Heterogêneo – AD,NB,SVM SVM  0.484633518075   Não Rejeitar 

Heterogêneo – KNN,NB,SVM SVM  0.309259831319   Não Rejeitar 

Heterogêneo - RNA,NB,SVM RNA  0.103722342636   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN,RNA,SVM RNA  0.164180619703   Não Rejeitar 

Heterogêneo - AD,RNA,SVM RNA  0.484487472588   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN(2), AD(2), NB(2)  NB  0.401452283092   Não Rejeitar 

Heterogêneo - AD(2), NB(2), RNA(2)  RNA  0.438642354967   Não Rejeitar 

Heterogêneo - NB(2), RNA(2), KNN(2) RNA  0.438642354967   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN(2), AD(2), RNA(2) RNA  0.133509518348   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN(2), AD(2), SVM(2) SVM  0.223299634914   Não Rejeitar 

Heterogêneo - AD(2), NB(2), SVM(2) SVM  0.133509518348   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN(2), NB(2), SVM(2) SVM  0.351064601505   Não Rejeitar 

Heterogêneo - RNA(2), NB(2), SVM(2) RNA  0.379773346356   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN(2),RNA(2), SVM(2) RNA  0.351064601505   Não Rejeitar 

Heterogêneo - AD(2),RNA(2), SVM(2) RNA  0.168578454988   Não Rejeitar 

Heterogêneo - NB(3), SVM (3) SVM  0.168578454988   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN(3), SVM (3) SVM  0.0744143683969   Não Rejeitar 

Heterogêneo - NB(3), KNN (3) NB  0.186835951011   Não Rejeitar 

Heterogêneo - NB(3), RNA (3) RNA  0.186835951011   Não Rejeitar 

Heterogêneo - KNN(3), RNA (3) RNA  0.186835951011   Não Rejeitar 

Heterogêneo - RNA (3), SVM (3) RNA  0.309056236256   Não Rejeitar 
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Heterogêneo - RNA (2), SVM (4) RNA  0.394380516246   Não Rejeitar 

Heterogêneo - RNA (4), SVM (2) RNA  0.409252318579   Não Rejeitar 

Heterogêneo - RNA (4), AD(2) RNA  0.46951480572   Não Rejeitar 

Heterogêneo - RNA (4), NB(2) RNA  0.409252318579   Não Rejeitar 

Heterogêneo - AD(2), SVM (4) SVM  0.454380258894   Não Rejeitar 

Heterogêneo - NB(2), SVM (4) NB  0.022685692875   Rejeitar 

Heterogêneo - SVM (2), KNN (4) RNA  0.176342539946   Não Rejeitar 

Heterogêneo - AD(2), KNN (4) KNN  0.186835951011   Não Rejeitar 

Heterogêneo - RNA (2), KNN (4) RNA  0.186835951011   Não Rejeitar 

Heterogêneo-

AD(2),KNN(2),NB(2),SVM(3), RNA(3) 

RNA 

 0.5   Não Rejeitar 

Heterogêneo-

AD(1),KNN(1),NB(2),SVM(4), RNA(4) 

RNA 

 0.5   Não Rejeitar 

Heterogêneo-

AD(2),KNN(3),NB(3),SVM(2), RNA(2) 

RNA 

 0.379952481503   Não Rejeitar 

Heterogêneo-

AD(1),KNN(3),NB(3),SVM(2), RNA(3) 

RNA 

 0.5   Não Rejeitar 

Heterogêneo-

AD(1),KNN(3),NB(3),SVM(3), RNA(2) 

RNA 

 0.379952481503   Não Rejeitar 

Heterogêneo-

AD(2),KNN(2),NB(1),SVM(3), RNA(4) 

RNA 

 0.222952529199   Não Rejeitar 

Heterogêneo-

AD(2),KNN(2),NB(1),SVM(4), RNA(3) 

RNA 

 0.0143791629702   Rejeitar 

Heterogêneo-

AD(2),KNN(3),NB(1),SVM(3), RNA(3) 

RNA 

 0.0447662591247   Rejeitar 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

 Na partição 50%, em três casos os comitês heterogêneos apresentaram 

diferenças estatísticas, forem eles: NB(2), SVM (4) em relação ao NB; AD(2), 

KNN(2), NB(1), SVM(4), RNA(3) em relação a RNA; e AD(2), KNN(3), NB(1), 

SVM(3), RNA(3) em relação também a RNA.  

 Houve ainda alguns casos em que não houve rejeição, porém o valor 

de p chegou próximo a 0.05. Dentre esses casos estão: comitê homogêneo do 

NB (6) com p= 0.0736901213991; comitê homogêneo do SVM (12) com p= 

0.0736901213991; comitê homogêneo do RNA (6) com p=0.0618654529828; 

comitê heterogêneo - NB, RNA, KNN com p=0.0618654529828 e comitê 

heterogêneo – KNN (3) e SVM (3) com p= 0. 0744143683969.  
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6.2.5. Análise Comparativa Geral – Classificadores Individuais x Comitês 

 

Comparando os resultados apresentados nas Tabelas anteriores é 

possível observar que apesar de não haver uma grande disparidade nos 

resultados dos comitês em relação aos classificadores individuais, em geral os 

comitês apresentam resultados ligeiramente melhores, o que torna viável e 

vantajosa a realização de experimentos usando comitês. Essa verificação pode 

ser comprovada através da Tabela 6.13 a seguir. Essa Tabela considera a média 

das taxas de acerto obtidas para demostrar quantos comitês apresentaram 

melhoras em relação ao melhor classificador individual comparado. 

 

Tabela 6.13. Síntese do comparativo entre comitês e classificadores individuais em relação as 

médias de taxas de acerto  

Comitê Quantidades de comitês que 

melhoraram em relação à média da 

taxa de acerto 

Comitês homogêneos na Base de dados Original x Melhor individual 8/12 

Comitês homogêneos na Partição PDF x Melhor individual 12/12 

Comitês homogêneos na Partição SC x Melhor individual 11/12 

Comitês homogêneos na Partição 50% x Melhor individual 9/12 

Comitês heterogêneos na Base de dados Original x Melhor 

individual -  3 classificadores 

3/10 

Comitês heterogêneos na Base de dados Original x Melhor 

individual -  6 classificadores 

21/25 

Comitês heterogêneos na Base de dados Original x Melhor 

individual -  12 classificadores 

5/8 

Comitês heterogêneos na Base de dados PDF x Melhor individual -  

3 classificadores 

8/10 

Comitês heterogêneos na Base de dados PDF x Melhor individual -  

6 classificadores 

25/25 

Comitês heterogêneos na Base de dados PDF x Melhor individual -  

12 classificadores 

8/8 

Comitês heterogêneos na Base de dados SC x Melhor individual -  3 

classificadores 

8/10 

Comitês heterogêneos na Base de dados SC x Melhor individual -  6 

classificadores 

18/25 
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Comitês heterogêneos na Base de dados SC x Melhor individual -  12 

classificadores 

5/8 

Comitês heterogêneos na Base de dados 50% x Melhor individual -  

3 classificadores 

4/10 

Comitês heterogêneos na Base de dados 50% x Melhor individual -  

6 classificadores 

19/25 

Comitês heterogêneos na Base de dados 50% x Melhor individual -  

12 classificadores 

2/8 

 

Diante da contagem apresentada na Tabela 6.13 é pertinente tecer alguns 

comentários. O primeiro deles é que verifica-se através da referida tabela que 

em geral as médias de taxas de acerto dos comitês foram melhores que os 

classificadores individuais.  

Sobre os casos em vermelho, nos quais os classificadores individuais 

apresentaram melhores resultados, na base de dados original, destaca-se o 

valor da taxa de acerto do SVM. Sabendo que a comparação sempre foi feita 

entre o comitê e o classificador individual que apresentou o melhor resultado na 

composição. Em diversos casos que o SVM compôs o comitê, o resultado do 

SVM como classificador individual prevaleceu. Na base 50% esse 

comportamento mostrou-se ainda mais forte com relação ao NB com uma taxa 

de acerto de 83% superando comitês que continham NB em sua composição. 

 

6.3. Comitês Homogêneos x Comitês Heterogêneos 

 

Para definir uma forma de comparação entre o desempenho dos comitês 

homogêneos e heterogêneos a Tabela 6.13 foi elaborada. Os valores mostrados 

nessa tabela representam quantos dos comitês heterogêneos melhoraram (ou 

pelo menos mantiveram o desempenho) em relação aos comitês homogêneos 

compostos pela mesma quantidade de classificadores base considerado um dado 

algoritmo.  

Por exemplo, compara-se um comitê homogêneo de KNN composto por 3 

classificadores aplicados a partição PDF com todos os comitês heterogêneos de 

3 classificadores aplicados a mesma partição que contenham o KNN como 

classificador base. Caso 4 desses 6 comitês heterogêneos tenham apresentados 
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melhores médias de taxa de acerto, isso será representado por 4/6. Para realizar 

essa contagem, o quesito de comparação utilizado foi a média da taxa de acerto 

entre os comitês. Cada coluna da tabela representa uma das bases de dados 

comparadas. 

 

Tabela 6.14. Síntese do comparativo entre comitês homogêneos e heterogêneos  

Comitê Homogêneo Comitês 

Heterogêneos 

BD Original  

Comitês 

Heterogêneos 

Partição PDF 

Comitês 

Heterogêneos 

Partição SC 

Comitês 

Heterogêneos 

Partição 50% 

Homogêneo – KNN (3) 6/6 6/6 6/6 6/6 

Homogêneo – KNN (6) 4/12 12/12 12/12 11/12 

Homogêneo – KNN (12) 7/8 8/8 8/8 8/8 

Homogêneo – AD (3) 4/6 6/6 6/6 2/6 

Homogêneo – AD (6) 3/9 9/9 9/9 4/9 

Homogêneo – AD (12) 8/8 8/8 7/8 8/8 

Homogêneo – NB (3) 6/6 6/6 6/6 0/6 

Homogêneo – NB (6) 9/11 11/11 11/11 9/11 

Homogêneo – NB (12) 7/8 8/8 6/8 2/8 

Homogêneo – SVM (3) 2/6 5/6 5/6 6/6 

Homogêneo – SVM (6) 9/13 11/13 8/13 12/13 

Homogêneo – SVM (12) 5/8 8/8 5/8 8/8 

Homogêneo – RNA (3) 3/6 6/6 5/6 6/6 

Homogêneo – RNA (6) 9/14 14/14 6/14 14/14 

Homogêneo – RNA (12) 5/8 8/8 1/8 8/8 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

Ao observar a Tabela 6.13 é possível comprovar que a média da taxa de 

acertos nos comitês heterogêneos em relação aos comitês homogêneos melhorou 

na maioria dos casos. Além disso, através dessa mesma tabela também se 

verifica que os comitês heterogêneos aparentemente apresentaram melhor 

desempenho quando aplicados às partições da base de dados original, o que 

fortalece a importância de explorar a utilização de partições da base de dados 

original através da redução de dimensionalidade pela quantidade de instâncias. 

Observando mais detalhadamente, comparando-se os comitês 

heterogêneos com os comitês homogêneos de KNN e AD, é possível identificar a 

melhoria quase que na totalidade dos casos. Destacam-se como exceções o 

comitê de KNN com 6 classificadores na BD original, os comitês de AD com 3 e 6 

classificadores aplicados a partição 50% e AD com 6 classificadores na BD 

original. 
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No caso dos comitês com NB, destaca-se significativamente o comparativo 

com comitês de 3 classificadores aplicados a partição 50%, no qual nenhum dos 

comitês heterogêneos apresentou melhores resultados e ainda, comitês do NB 

com 12 classificadores aplicados também a mesma partição 50%. No caso dos 

comitês com SVM, os heterogêneos superaram em sua maioria os homogêneos, 

com exceção apenas do comitê composto por 3 classificadores aplicado a BD 

original. 

Finalmente, dentre os comitês envolvendo RNA o caso mais relevante, no 

qual o homogêneo sobressaiu-se foi em relação aos comitês de 12 classificadores 

aplicados a partição SC. Dentre esses dados, apenas 1 comitê heterogêneo 

apresentou melhores resultados em relação ao homogêneo. Sendo importante 

mencionar também os comitês de 3 classificadores aplicados a BD Original, no 

qual houve 3 heterogêneos melhores e 3 piores em relação ao homogêneo 

correspondente. 

Por fim, comparando-se os resultados dos comitês nas diferentes partições 

destaca-se a partição PDF, pois os comitês heterogêneos foram melhores que os 

homogêneos quase que na totalidade das comparações em todos os casos 

elencados, independentemente da quantidade de classificadores ou dos 

algoritmos aplicados. 

 

6.4. Base de dados Original x Partições 

 

Comparando-se os resultados apresentados pela execução de 

experimentos sobre a base de dados original e suas partições, é relevante tecer 

também algumas considerações. Ao comparar os resultados obtidos dos 

experimentos na base de dados original em relação aos resultados obtidos nas 

partições PDF e SC observa-se um certo padrão no que concerne as 

configurações que apresentaram melhores resultados. Por exemplo, o modelo 

com as mesmas configurações de RNA foi, na maioria das vezes, considerado 

melhor que os demais modelos obtidos nos experimentos individuais nas várias 

bases de dados. Isso é bom, pois pode representar que, mesmo sendo 

provenientes de partições diversas, os dados estejam seguindo um certo padrão. 

Ao comparar as taxas de acertos obtidas pelos experimentos das quatro 

bases de dados, observa-se que não houve grande variação de valores. Em 



157 
 

geral, as taxas de acertos mantiveram-se entre 72% e 85%. Havendo variações 

em função dos tipos de experimentos realizados. Contudo, deve-se registrar que 

os comitês executados sobre a partição 50% apresentaram resultados 

aparentemente um pouco melhores do que as demais bases de dados. A 

partição 50% foi a que aparentemente a que mais se diferenciou das demais. 

 No caso dos comitês aplicados à partição 50%, por exemplo, ao analisar 

os testes de wilcoxon identifica-se uma maior quantidade de rejeições de 

métodos quando comparados aos testes de hipóteses realizados nas outras 

partições. Tendo em vista essas observações, o caráter aleatório de geração 

dessa base de dados em função do número de instâncias pode ter sido positivo.  

Observando ainda os resultados obtidos em relação aos classificadores 

individuais, percebe-se que a AD apresentou resultado significativamente inferior 

quando aplicada a base de dados original de aproximadamente 61% contra mais 

de 72% nas partições. Como a diferença foi muito considerável nesse caso 

específico, julgou-se pertinente o registro do ocorrido, apesar de não se saber 

ao certo a causa desse evento. 

Por fim, o fato das variações das médias de taxas de acerto entre as 

partições não serem significativamente discrepantes pode ser considerado 

positivo, pois sugere que mesmo trabalhando com conjuntos de dados distintos, 

os resultados obtidos apresentam valores semelhantes. Isso fortalece a hipótese 

já mencionada anteriormente de que os dados podem estar comportando-se de 

forma parecida, conservando os resultados mesmo com as reduções de 

instâncias realizadas. 

 

6.5. Quantidade de classificadores (3, 6 e 12) 

 

Não se pode deixar de analisar mesmo que superficialmente se houve 

alguma mudança nos resultados obtidos nos comitês em função das diferentes 

quantidades de classificadores base que os compuseram. A variação na 

quantidade de classificadores não pareceu ser visualmente muito significativa. 

Em alguns casos os resultados dos comitês assemelharam-se ao resultado do 

melhor classificador que constituiu o comitê, porém em outros casos houve uma 

sensível melhora na média da taxa de acerto. Seriam necessárias análises mais 
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detalhadas para se afirmar sobre os possíveis benefícios advindos desse 

incremento na quantidade de classificadores.  

 

6.6.  Considerações Finais 

 

Esse capítulo apresentou análises dos resultados obtidos no trabalho. 

Essas análises foram divididas para melhor facilitar a organização do trabalho 

conforme já explicitado anteriormente. Devido a considerável quantidade de 

dados resultantes dos experimentos é possível ainda aprofundar as análises e 

inclusive utilizar os resultados como direcionamentos para futuros trabalhos na 

área de MDE. 

No próximo e último capítulo desse trabalho, serão realizadas as 

considerações finais do trabalho como um todo.   
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para elaboração desse trabalho foram realizadas diversas pesquisas 

tanto no que concerne ao contexto de trabalhos na área mineração de dados 

educacionais quanto relacionados a outros domínios de aplicação que utilizaram 

abordagens, estratégias e tecnologias que pudessem ser consideradas úteis. 

Após esses estudos o escopo do trabalho proposto foi sendo delimitado, 

culminando com o objetivo principal de definir comitês de classificadores e 

aplica-los como estratégia para incrementar o desempenho da tarefa de predição 

de rendimento escolar dos estudantes. 

Para concretização do objetivo geral supramencionado alguns diferenciais 

foram apresentados em relação a outros trabalhos já realizados, dentre os quais: 

a definição de uma base de dados enriquecida com uma quantidade maior de 

atributos relevantes para o problema e definição de comitês diferentes dos que 

já vinham sendo apresentados até então, incluindo uma maior quantidade de 

experimentos para que se conseguisse explorar ainda mais os resultados. Nesse 

sentido, buscou-se o aumento da diversidade em comitês para obtenção de 

maiores níveis de acurácia a exemplo de resultados obtidos em outros trabalhos 

considerando outros domínios de aplicação. 

Analisando os resultados obtidos através da execução dos diversos 

experimentos descritos nos capítulos anteriores foi possível extrair algumas 

importantes conclusões que começam a ser expostas a partir daqui. A tarefa de 

extração de dados para composição das bases de dados utilizadas em 

experimentos como esses não é trivial, pois é necessário tomar diversas 

decisões em relação aos dados na fase de pré-processamento, principalmente 

em função da grande quantidade de dados e por estarem esses bastantes 

dispersos nas bases de dados disponíveis.  

Alguns dos pré-processamento necessários foram: seleção dos dados; 

tratamento de dados faltosos, ruidosos e aberrantes, definição de consultas 

eficientes ao SGBD que processasse os dados e consultas ou scripts que 

permitissem a transformação de dados. Essas decisões podem ter impactos 

relevantes nos resultados obtidos, por isso foram criteriosamente analisadas 

para definir a composição da base de dados utilizada. 
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A análise dos resultados mostrou que o uso de comitês pode ser 

considerado relevante, principalmente os comitês heterogêneos. Quando se 

comparam os resultados entre os comitês e o resultado individual do melhor 

classificador base que o constituiu, na maioria dos casos há sensível incremento 

dos resultados, apesar desses não serem tão discrepantes ao ponto de rejeitar 

os respectivos classificadores individuais. Desse modo, é válido explorar a 

utilização de comitês. Além disso, os resultados obtidos com as partições das 

bases de dados também foram bem interessantes. 

Muitas melhorias podem ser sugeridas para trabalhos futuros. 

Comparando-se, por exemplo, os resultados obtidos nas diferentes bases de 

dados, observou-se que classificadores com certas configurações destacaram-

se tanto na base de dados original como em suas partições, o que pode ser um 

forte indício de que os dados apresentam comportamentos semelhantes.  

Sabendo-se que o número de instâncias é pequeno (190 instâncias), é 

possível deduzir que o aumento na quantidade de instâncias na base de dados 

pode favorecer a obtenção de resultados mais relevantes. Por isso, deixa-se 

como sugestão para futuros trabalhos a utilização de bases de dados com uma 

maior quantidade de instâncias.  

Para aumentar o número de instâncias é possível que futuras coletas de 

dados, mesmo que sejam realizadas em outros Campus, possam ser agregadas 

a base de dados original, melhorando os resultados obtidos até o momento. E 

ainda, é possível utilizar aprendizado semissuperviosionado que permite a 

geração de instâncias de forma “fictícia”. 

Conclui-se também que a utilização de comitês heterogêneos mostrou-se 

eficiente, tendo em vista que resultados sensivelmente melhores foram 

atingidos. Essa melhoria pode ser detectada mesmo quando algoritmos com 

baixo desempenho individual tenham sido utilizados em classificadores base na 

composição dos comitês (ex: AD) foi possível perceber bons resultados, 

provavelmente em virtude da diversidade obtida pela composição dos comitês.  

Considera-se interessante explorar a seleção de atributos como um 

trabalho futuro, incluindo estudos de como a presença de determinados atributos 

na base de dados podem influenciar positiva ou negativamente nos resultados 

da predição. Para ampliar ainda mais a diversidade dos comitês, sugere-se a 

utilização de técnicas de otimização em trabalhos futuros (ex: algoritmos 
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genéticos, nuvens de partículas, colônias de formiga) que realizem a seleção de 

atributos, buscado através da redução de dimensionalidade orientada por 

heurísticas definidas por essas técnicas, a obtenção de resultados ainda mais 

eficientes. 

A definição de um único rótulo para cada instância da base de dados pode 

ser vista como um fator limitador do processo de classificação, por isso, deixa-

se também como sugestão para trabalhos futuros a ideia de classificação 

multirrótulo, aliando-se aprendizado de máquina e lógica fuzzy, na qual uma 

instância possa, por exemplo, ser classificada com mais de um rótulo, sendo que 

cada rótulo com certo grau de pertinência as classes de destino. Essa ideia 

favorece resultados mais tangíveis no mundo real, pois se evita que um aluno 

que obtém uma nota próxima ao limiar do rótulo só possa ser categorizado de 

forma radical como pertencente exclusivamente a uma das classes disponíveis. 

Uma outra sugestão que vise aproximar os experimentos da realidade e 

dessa forma, favorecer o retorno do processo de mineração para um ambiente 

virtual de aprendizagem é o emprego de algoritmos de modo on-line. Nesse 

caso, buscando formas de permitir que os envolvidos com o AVA possuam 

usufruir dos benefícios da mineração de dados de forma mais contínua. 

Por fim, considerado como uma das características mais marcantes dos 

dados educacionais, a hierarquização dos dados, na qual os dados podem ser 

visualizados em diferentes níveis. Seguindo essa ideia, um curso, por exemplo, 

é composto de várias disciplinas que podem ser aplicadas a várias turmas, 

distribuídas em períodos e assim por diante. Sugere-se definir novos trabalhos 

que explorem bases de dados com diferentes níveis hierárquicos de dados para 

mostrar o desempenho dos classificadores em função dessa variação de 

granularidade tão peculiar dos dados educacionais. 
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