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RESUMO
O presente trabalho explorou a compreensão e investigação de relações entre atributos
da montagem de motores turbofans aeronáuticos e suas respectivas assinaturas de vibração
quando testados em banco de provas com especial foco em vibração do eixo de alta rotação
(N2), relacionada ao eixo da turbina de alta (HPT) com o compressor de alta (HPC). Sabe-se
que essa vibração costuma ser o parâmetro mais crítico no que diz respeito a possíveis rejeições
pós montagem. Foram utilizadas, portanto, ferramentas e técnicas de mineração de dados para
melhor compreender e investigar quais as relações possíveis entre parâmetros de montagem e
vibração. Além disto, foram propostos, através dos resultados encontrados, modelos de previsão
de vibração. Exploraram-se, nessa ordem, uma vasta revisão bibliográfica no que diz respeito
à mecânica e funcionamento de motores aeronáuticos, uma revisão acerca de fenômenos
vibratórios, assim como uma revisão bibliográfica referente a técnicas e algoritmos de análise
e mineração de dados. Por fim, os conhecimentos discutidos foram aplicados em um caso real,
estudando uma linha de montagem de turbofans.
Palavras-Chave: Turbofan. Motores Aeronáuticos. Motores A Jato. Aviação.
Vibração. N2. Mineração de Dados. Aprendizado de Máquina.

ABSTRACT
The aim of this study was to better understand and investigate relations between the
assembly process of aeronautical turbofan engines and their vibrations signatures when tested.
Especially the N2 vibration, which is related to the high-pressure turbine (HPT) and highpressure compressor (HPC) axis. It is known that this type of vibration is the most critical and
a major cause of rejections in quality tests. Therefore, data mining tools and techniques were
used to better understand and investigate the possible relationships between assembly and
vibration parameters as well as to develop a prediction model to classify engines before test.
This study was conducted according to the following steps: first, a vast bibliographic review of
the mechanics and aeronautical engines design were explored. Next, a bibliographic review
regarding data mining and data analysis algorithms was performed. Finally, the knowledge
discussed were applied on a real case involving a turbofan assembly line.
Keywords: Turbofan. Aircraft Engines. Jet Engines. Aviation. Vibration. N2. Data
Mining. Machine Learning.
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1

INTRODUÇÃO
Segundo dados da (IATA,2019) a Associação Internacional de Transporte Aéreo, em

2019 foram transportados cerca de 4,54 bilhões de passageiros em transportes aéreos, tendo a
indústria faturado mais de 87 bilhões de dólares. Empregando cerca de 2.9 milhões de
trabalhadores. O objeto desse estudo é um dos componentes centrais dessa indústria. Motores
aeronáuticos.
O processo de fabricação de motores aeronáuticos a jato é bastante complexo,
envolvendo uma grande quantidade de peças e operações de montagem que são fundamentais
para a garantia de eficiência e segurança dos mesmos. Após montagem, todos os motores são
testados e devem estar dentro de faixas extremamente rígidas de uma série de parâmetros, entre
os quais, destacam-se como mais importantes: vibração, EGT – Exhaust Gas Temperature e
empuxo.
Caso os motores sejam rejeitados durante teste, a empresa sofrerá grande impacto
financeiro e de planejamento uma vez que, em muitos casos, será necessário desmontar e
remontar determinados módulos a fim de garantir a aprovação do motor. Uma das métricas
mais importante para empresa é o índice de FTY (First Time Yield), índice de aprovações diretas
no banco de provas. No entanto, não existem modelos de previsão de rejeições ou conhecimento
de quais são as medidas de montagem mais relevantes para garantir a aprovação de motores
quando testados.
É nesse contexto que se encontra o presente projeto que será fundamentado através de
revisão bibliográfica da literatura atual. Inicialmente será feita uma revisão de literatura a
respeito do funcionamento, construção e aplicação de motores aeronáuticos a jato. Em seguida,
serão abordados os fenômenos de vibração em sistemas mecânicos. Por fim, serão abordados
os principais algoritmos e metodologias utilizadas em problemas de mineração de dados.
Ao final do trabalho, serão aplicados conhecimentos desenvolvidos durante a revisão
de literatura em um estudo de caso real em uma linha de produção de motores turbofan.

1.1 Contextualização do problema de pesquisa

A montagem de motores aeronáuticos a jato é de extrema complexidade dependendo
da utilização de equipamentos, seres humanos, instruções de montagem e softwares. Segundo
(Pereira, 2017), em alguns motores de aeronaves o número total de peças pode chegar a 12.000
itens. Tamanha complexidade está relacionada às variáveis e riscos que permeiam todos os
processos de montagem.
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1.2 Objetivos

Serão descritos, a seguir, o conjunto de objetivos gerais e específicos do presente
trabalho.

1.2.1 Objetivo geral

O presente projeto visa reduzir a quantidade de rejeições de motores em testes de pós
montagem relacionados ao parâmetro de vibração trazendo ganhos para a empresa estudada por
meio da compreensão de relações possivelmente desconhecidas e desenvolvimento de modelos
de previsão de vibração. Ao mesmo tempo, como estudo acadêmico, pretende fomentar
questões e descobertas científicas que possam ser utilizadas ou mesmo incrementadas em
oportunidades futuras.

1.2.2 Objetivos específicos

Como objetivos específicos destacam-se: 1- Identificação dos atributos mais críticos
durante o processo de montagem de motores a fim de garantir padrões de vibração dentro dos
desejados durante teste. 2- Construção de modelos preditivos capazes de gerar a melhor
classificação de instâncias no cenário estudado.

1.3 Questões
Nesse subtópico serão descritas as questões centrais e específicas que servirão de
suporte para a pesquisa desenvolvida.

1.3.1 Questão central

Quais conjuntos de atributos são mais influentes no excesso de vibração do eixo de
alta rotação do motor (N2) e qual conjunto de algoritmos é capaz de gerar o melhor modelo de
classificação/predição de instâncias para o cenário estudado?
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1.3.2 Questões específicas
●

O que é vibração e como ela pode afetar a operação do motor?

●

Quais os parâmetros de montagem que mais influenciam a performance de

vibração do eixo de alta rotação (N2) dos motores aeronáuticos a jato, do ponto de vista da
Engenharia?
●

Como utilizar análise de dados e algoritmos para quantificar as correlações entre

os parâmetros de montagem e a vibração N2 dos motores, definindo os parâmetros mais
críticos?
●

Qual algoritmos melhores se relacionam com a questão, de modo que seja

possível propor um modelo de previsão de vibração com base em parâmetros de montagem?

1.4 Justificativa

A presente pesquisa apresenta duas contribuições principais. A primeira de ordem
teórica, ao sistematizar o conjunto de conhecimentos e informações necessárias para
compreensão e resolução do problema abordado no formato de uma revisão de literatura concisa
e objetiva que diga respeito ao tema estudado fomentando assim o conhecimento acadêmico e
sua aproximação com o setor privado. A segunda justificativa é de ordem prática e diz respeito
aos possíveis benefícios obtidos pela empresa parceira. Nesse quesito, destacam-se o maior
controle dos parâmetros de montagem e maior previsibilidade dos resultados de vibração do
eixo de alta rotação (N2) nos bancos de provas. Com isso, potencialmente tendências serão
identificadas e ações preventivas adotadas, gerando melhorias internas que afetarão
positivamente o desempenho das operações. Segundo (Turroni; Mello, 2012), é contribuição de
uma pesquisa-ação gerar teoria emergente a partir de uma síntese do que emerge dos dados e
dos resultados da teoria aplicada.

1.5 Classificação da pesquisa

Ao desenvolver uma pesquisa, é importante, segundo a metodologia proposta por
(Turroni; Mello, 2012), situá-la mediante alguns critérios a fim de garantir um melhor
desenvolvimento. São eles: natureza, objetivos e abordagem. Quanto à natureza, a pesquisa
classifica-se como aplicada, devido ao interesse prático e na solução de problemas reais. Já em
relação aos objetivos, classifica-se como exploratória já que proporciona familiaridade com o
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problema e é sustentada por revisão bibliográfica adequada. Quanto à abordagem, é combinada,
ao envolver elementos qualitativos e quantitativos. Já em relação aos métodos, é PesquisaAção, pois a observação é ativa, envolvendo não apenas o estudo, mas também a aplicação e
contato direto com especialistas do setor, havendo intervenção no objeto da pesquisa –
direcionado a uma empresa multinacional de fabricação de motores aeronáuticos a jato.

1.6 Pesquisa bibliográfica

A metodologia utilizada será baseada nos estudos de Turrioni e Mello (2012). A busca
das referências bibliográficas dar-se-á predominantemente através do Portal da CAPES e suas
diversas bases, tais como: Scopus, Scielo e Informs. Também serão utilizadas plataformas
como: Google Scholar, bancos de teses e bancos de dissertações de algumas universidades.
Além disso, sites de Congressos, como o da ABEPRO e COBEM também serão consultados.
A finalidade é coletar artigos, teses, dissertações e livros nacionais e internacionais. As
referências bibliográficas dos primeiros arquivos encontrados também servirão de base para a
busca de novas fontes e refinamento dos mecanismos de busca e palavras chaves que guiarão a
pesquisa.

1.7 Pesquisa de campo

De acordo com a metodologia escolhida, os dados da empresa serão coletados de duas
fontes principais: os que Turrioni e Melo, (2012) chamam de “peso-leve”, que serão coletados
através de entrevistas, observações e discussões entre mecânicos, engenheiros e gestores da
produção. Esse tipo de dados é de grande relevância uma vez que consideram a experiência e
visão dos processos por meio da percepção dos agentes, o que é de grande relevância. E os
“pesos-pesados”, dados predominantemente quantitativos, que irão ser traduzidos no formato
de séries históricas e planilhas, no caso específico, em especial os parâmetros relacionados a
montagem dos motores, chamados de “Data Names” e das assinaturas de vibração do eixo de
alta rotação (N2) durante teste.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A revisão bibliográfica será dividida em três grandes subtópicos, no que ser refere a
motores a aeronáuticos a jato (subtópico 2.1), no que ser refere a vibração (subtópico 2.2) e no
que se refere a mineração de dados (subtópico 2.3).

2.1 Motores aeronáuticos a jato: design, mecânica, aplicações e funcionamento
Para (Ferreira, M. J. B. et al, 2009) “Desde sua origem no início do século XX, com
os voos do 14 Bis, de Santos Dumont, e do Flyer, dos irmãos Wright, a evolução da indústria
aeronáutica mundial tem se dado através da introdução de inovações tecnológicas.”
Um motor aeronáutico é aquele capaz de gerar força de empuxo suficiente para
propulsão de aeronaves. De maneira geral existem três tipos possíveis de motores de aviação:
motores recíprocos (de pistão), motores a jato (grande maioria) e motores elétricos.
Estudaremos unicamente os motores a jato, uma vez que são os motores mais utilizados na
atualidade.
Para Hünecke (2003), os motores a jato podem ser classificados de acordo com alguns
critérios, sendo os principais: número de spools, princípio de compressão, distribuição do fluxo
de ar e utilização dos gases de exaustão. Estes motores têm seus regimes de funcionamento e
eficiência térmica representados pelo ciclo termodinâmico de Brayton, existindo 4 tipos
principais, são eles: Turbojet (Figura 2), Turboprop (Figura 3), Turboshaft (Figura 4) e
Turbofan (Figura 5).
Todos convertem energia química armazenada como combustível em energia térmica
que é convertida em energia mecânica, gerando empuxo. No entanto, cada motor possui uma
mecânica e design diferenciada, de modo a melhor operar em determinadas condições.
Via de regra, certos componentes são essenciais para o funcionamento de qualquer um
desses motores, são eles os compressores de alta e de baixa pressão, a câmara de combustão e
as turbinas de alta e baixa pressão. Cada um desses elementos será definido e abordado para
melhor compreensão.
O compressor de baixa pressão, usualmente chamado de Booster ou LPC (Low
Pressure Compressor) é responsável por direcionar e dar início à compressão mecânica do ar
através de estágios consecutivos de blades rotores, e vanes estatores. A cada estágio, as blades
diminuem de tamanho de maneira que o ar seja comprimido e tenha sua densidade elevada.
Uma vez dada início a compressão no LPC, o ar é direcionado para um segundo estágio de
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compressão que ocorrerá no HPC. O mecanismo de compressão é o mesmo, no entanto, as taxas
de compressão são bem maiores que as atingidas pelo compressor de baixa, sendo elas variáveis
de acordo com o tipo e design do motor, normalmente sendo proporcionais à quantidade de
estágios em cada compressor. Altamente comprimido, o ar do HPC será direcionado à câmara
de combustão, onde bicos injetores, também chamados de Fuel Nozzles injetarão o combustível
necessário, de acordo com parâmetros de compressão, temperatura e empuxo demandado. A
forma com que a combustão e a injeção de combustível ocorrem é bem complexa, sendo
comandada pelo sistema FMU, Fuel Metering Unit.
Uma vez que a queima ocorre na câmara de combustão, a energia química armazenada
no combustível é convertida, em sua maior parte, em energia térmica que irá ser convertida em
energia mecânica por meio das turbinas e a passagem das descargas de exaustão. Em primeiro
lugar, tem-se a atuação do HPT, High Pressure Turbine, que irá converter a energia da
combustão e seus gases de exaustão em energia mecânica rotacional por meio de estágios
rotores de blades e estatores de Nozzles, cujo objetivo é direcionar o ar. Um segundo estágio de
descompressão, LPT, irá guiar os gases resultantes da queima para a exaustão,
descomprimindo-os por meio do sistema de blades e vanes que aumentam de tamanho a cada
estágio, forçando uma descompressão gradual.
De maneira geral, a maioria dos motores a jato, com algumas exceções, possuem dois
principais eixos de rotação, o chamado eixo “N1” de baixa rotação, conectado ao compressor e
turbina de baixa pressão. E o chamado eixo “N2”, que se conecta ao compressor e turbina de
alta pressão. Cada eixo opera de forma independente, sendo “N1” e “N2” também utilizados
para se referir ao número de rotações por minuto de seus respectivos eixos, servindo como
parâmetros de controle relevantes para ambos pilotos, quando motores estão em operação, como
para as montadoras, quando os motores estão em fase de teste.
O eixo de alta rotação induz, por arrasto, a rotação do eixo de baixa rotação e, por isso,
quanto menor a rotação de N2 necessária para gerar o empuxo estipulado, melhor a eficiência
do motor estudado. A Figura 1 ilustra os diferentes eixos de rotação de um motor turbofan.
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Figura 1 – Eixos de rotação (esquema).

Fonte: (NASA, 2020)

Esse é o sistema simplificado de funcionamento de um motor a jato, baseado em
Hünecke (2003). A seguir, serão abordadas as peculiaridades de cada tipo de design.

2.1.1

Principais construções e tipos de motores a jato

2.1.1.1 Turbojato

Os motores Turbojet, ou Turbojato, foram os primeiros motores a turbo-propulsão. O
funcionamento desse tipo de motor pode ser resumido da seguinte forma. O ar avança pelo
intake que tem por objetivo destinar um fluxo de ar constante e contínuo para o compressor. O
compressor é um componente mecânico composto por um conjunto de estágios compostos por
pares de discos, rotores e vanes estatoras, que têm por objetivo aumentar a pressão do ar
elevando sua densidade e temperatura.
O ar pressurizado entra na combustion chamber (câmara de combustão), onde o
combustível é injetado através de fuel nozzles, dando início à queima da mistura e aumento da
temperatura dos gases. A energia dessa queima é então transferida para mecanismos que irão
transformar essa energia em trabalho mecânico. Um desses componentes é a gas turbine
(Turbina) que está atrelada ao mesmo eixo de rotação do Compressor. O objetivo da turbina é
converter a energia dos gases em rotação do próprio compressor, assim como outros
mecanismos necessários para a operação do motor.
Mesmo após gerar energia mecânica os gases de exaustão ainda possuem energia,
nesse momento os gases são direcionados para a Exhaust Nozzle, que é responsável por
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converter energia térmica e pressão em velocidade. Alta velocidade de exaustão é um prérequisito para gerar empuxo nessa construção.
A velocidade de exaustão pode ainda ser aumentada através da utilização de
afterburning ou thrust augmentation, uma segunda ingestão de combustível aumentando ainda
mais a temperatura de exaustão e, portanto, a velocidade de expulsão dos gases. Um exemplo
de motor que obedece a esses regimes é o General Electric J79, utilizado em aeronaves de
combate como o Starfighter e Phantom. A Figura 2 ilustra o funcionamento de um turbojato.

Figura 2 - Turbojato (esquema).

Fonte: Adaptado de Hünecke (1997, p.4)

2.1.1.2 Turbopropulsor

Como todo turbo-motor, os turboprops também se utilizam do conjunto: Compressor,
Combustor e Turbina - conjunto conhecido como “gas generator”. Embora o processo de
funcionamento seja bastante semelhante ao dos motores turbojet, os turboprops se distinguem
pela existência de uma turbina adicional que irá comandar um propeller, um conjunto de dois
spools de rotação mecânica e uma marcha de redução mecânica que irá converter altas
velocidades de rotação da turbina em velocidades mais moderadas de rotação do propeller. A
Figura 3 ilustra o funcionamento de um turbopropulsor.
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Figura 3 - Turbopropulsor (esquema).

Fonte: Adaptado de Hünecke (1997, p.8)

2.1.1.3 Turboshafts

Figura 4 - Turboshaft (esquema).

Fonte: (Aerospaceweb, 2005)

Os Motores Turboshaft (Figura 4) são similares ao turboprop. A principal diferença
está na função da segunda turbina. Uma vez que os gases saem do conjunto compressorcombustor, são direcionados para duas turbinas distintas. A primeira alimenta o compressor, a
segunda alimenta um shaft horsepower que irá fornecer energia para as hélices através de um
sistema de transmissão, ao invés de fornecer energia para o propeller como ocorre nos
turboprops. Muitos turboshafts são utilizados em sistemas chamados de APU (Auxilary Power
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Units). Servindo como fontes secundárias de energia provendo sistemas pneumáticos e, ou,
elétricos durante o voo ou quando a aeronave está no solo. Além da aviação, também são
utilizadas em geradores estacionários de energia, navios e tanques militares.

2.1.1.4 Turbofans

Os turbofans são motores a reação altamente eficazes, utilizados largamente nas
aeronaves comerciais onde baixos níveis de ruído e alta eficiência e confiabilidade são de
extrema importância. São projetados para atuar em altitudes elevadas, entre 10.000 metros e
15.000 metros, operando entre velocidades de 700 km/h até 1000km/h (NASA, 2015).
Diferente dos motores turbojet em que todo o ar ingerido percorre a turbina até a
câmara de combustão, em um turbofan parte do ar ingerido é desviada, passando apenas pelo
fan ou low compressor. A relação entre a massa de ar deslocada para fora da turbina e massa
de ar que de fato percorre a turbina é chamada de “bypass ratio” ou BPR. Um BPR de 10:1
significa, por exemplo, que enquanto 10 kg de ar passam pelo fan, 1 kg de ar percorre o core
do motor. O empuxo gerado por esses motores é uma combinação dos dois processos, tanto do
ar que passa pelas turbinas quanto do ar que escapa pelo fan. Motores em que o empuxo é
gerado em sua maior parte pelo ar que percorre a turbina são chamados de low-bypass
turbofans, ao passo que os motores em que a maior parte do empuxo é gerada pelo ar que passa
pelo fan são chamados de high-bypass. A grande maioria dos motores utilizados hoje na aviação
comercial são do segundo tipo. Em contrapartida, a maior parte dos motores de uso militar são
do tipo low-bypass.
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Figura 5 - Turbofan (esquema).

Fonte: (Wikipedia, 2020)

2.1.1.4.1 Turbofans de high bypass-ratio

Os motores desse tipo trouxeram em sua construção e design modificações que
possibilitaram grande economia de combustível e, rapidamente, tomaram conta do mercado da
aviação comercial. Os primeiros motores desse tipo foram utilizados no setor militar para o
transporte de cargas. A tecnologia rapidamente ganhou força e aplicabilidade no fim da década
de 60 entrando em operação em aeronaves como Boeing 747, Lockheed L-1011 TriStar e
McDonnell Douglas DC-10. Motores com essa construção tem seu empuxo gerado em maior
parte pela massa de ar que não é queimada, mas deslocada pelos fans. Além da economia de
combustível esses motores apresentam baixos níveis de ruídos quando em operação uma vez
que a velocidade de exaustão dos gases não é tão grande, como no caso de motores turbojato.
A tecnologia foi desenvolvida durante os anos de 1940, mas foi por volta de 1960 que
foi aperfeiçoado pelos Estados Unidos com o icônico GE TF39, o primeiro motor high bypass
da história. No início da década, o governo americano sediava as duas maiores fabricantes de
motores aeronáuticos do mundo, General Electric e Pratt & Whitney. A força área americana,
com objetivo de fomentar a indústria, deu início a uma competição para o desenvolvimento de
motores com altas taxas de fuga, isso é, “high bypass-ratio”. Em agosto de 1965 a General
Electric ganhou a competição e por consequência um dos maiores contratos da história no valor
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de $459 milhões de dólares para desenvolver e fornecer motores capazes de gerar 183kN
(41,000 lb) de empuxo á taxas de 8:1 BPR.
A partir de então, Prat & Whitney, assim como outras companhias como a Rolls-Royce
desenvolveram também motores competitivos para o mercado, inclusive novos contratos foram
disputados para o desenvolvimento de novas aeronaves como foi o caso do Airbus A300. Em
1968, novamente a General Electric ganhou mais uma disputa contratual, fornecendo motores
para o DC-10 trijet por meio do motor CF6/34.
Em 1971, a GE aliou-se a empresa francesa Snecma para desenvolver o CFM56, que
tornou-se um grande sucesso de vendas, em especial pela opinião pública acerca da poluição
atmosférica que chegou a fazer com que em 1985 muitos aeroportos americanos viessem a banir
motores com altos consumos de combustível e emissão de gases poluentes. A família CFM56
é, ainda hoje, muito popular.
Podemos citar ainda alguns motores relevantes que representaram grandes
avanços tecnológicos dos turbofans. O GE 90-11B era, até então, o maior e mais potente motor
do mundo sendo capaz de gerar incríveis 567kN de empuxo (127.900 lbs). Mas em 2017 teve
seu posto ganho pelo GE9X, capaz de gerar 134.300 lbs de empuxo. Outras duas menções
importantes são os motores GEnx e LEAP.
O GEnx foi o motor mais rápido em número de vendas, tendo atingido mais de 2700
motores em serviço e em ordem. (GE Aviation, 2020). O projeto teve como base a arquitetura
do GE90. O motor oferece até 15% de mais eficiência e 15% menos emissões de CO2 quando
comparados aos CF6. O GEnx representa um enorme salto em termos de eficiência e adoção de
novas tecnologias através da adoção de novos materiais e compósitos estruturais. Em Outubro
de 2019, uma aeronave 787-9 equipada com motores GEnx bateu o recorde, até então do GE90,
de voo mais longo da história percorrendo 10.200 milhas (GE Aviation, 2019).
O LEAP é o motor mais novo produzido pela CFM, a joint venture entre GE Aviation
e Snecma. Tem sua arquitetura baseada em muitos aspectos do GEnx, trazendo ainda mais
inovações no que diz respeito a utilização de materiais e manufatura aditiva. Alguns
componentes, como as fuel nozzles, são 25% mais leves e 5 vezes mais resistentes do que peças
fabricadas de modo convencional.

2.1.2

Regimes de operação

É importante observar que, pelas diferentes construções, cada tipo de motor se mostra
mais ou menos eficiente em determinados regimes de operação. De maneira geral, pode-se
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relacionar a eficiência de cada tipo de motor dada a sua média de velocidade de operação. Por
exemplo, motores turbojato são desenvolvidos para acelerar baixas massas de ar a grandes
velocidades de exaustão, sendo ineficientes quando submetidos a regimes de voo subsônicos,
isso é, quando em velocidades de cruzeiro inferiores a velocidade do som (1.235 km/h). Por sua
vez, motores turbopop são desenvolvidos para acelerar grandes massas de ar a baixas
velocidades de exaustão, não conseguindo atingir velocidades próximas de Mach 0.8
(1000km/h), em altitude de 40,000 pés. É nessa faixa de trabalho que surgiu a necessidade do
desenvolvimento dos turbofans. A Figura 6 abaixo compara a eficiência do propulsor (eixo Y)
pela velocidade de cruzeiro na escala de Machs (eixo X) para 4 diferentes tipos de motores a
jato.

Figura 6 - Eficiência de propulsão em diferentes motores de acordo com velocidade de
operação.

Fonte: Adaptado de Hünecke (1997, p.9)

2.2 Vibração
“Vibração é uma resposta repetitiva, periódica ou oscilatória de um sistema mecânico.
A taxa dos ciclos de vibração é chamada de “frequência”. Movimentações repetitivas
que são em algum ponto regulares, e que ocorrem a relativamente baixas frequências,
são comumente chamadas de oscilações, enquanto que movimentações repetitivas que
ocorram mesmo em altas frequências com baixas amplitudes e comportamento
irregular ou randômico são chamados de vibração” (SILVA, 2000, p.13)
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Em sistemas mecânicos vibrações ocorrem de forma natural, sendo inerentes à própria
condição do movimento, resultantes do intercâmbio entre energias cinéticas e potenciais entre
os componentes do sistema. As vibrações naturais estão presentes não apenas em sistemas
mecânicos, como em sistemas elétricos e sistemas de fluidos, onde existem conversões entre
diferentes tipos de energia e diversas fontes de dissipação de energia. Também podem ser
derivadas de interferências de ordem interna, presentes no próprio sistema, ou externas.
Quando a interferência gera frequências que coincidem com a frequência natural de
vibração do sistema, a amplitude do movimento aumenta de forma vigorosa. A esse fenômeno
dá-se o nome de ressonância, e a sua frequência, o termo “frequência de ressonância”. De
maneira geral, o fenômeno de ressonância é extremamente indesejável do ponto de vista de
engenharia, podendo inclusive ser um fenômeno destrutivo em alguns sistemas.
A vibração está presente em diversos ramos da engenharia como engenharia
aeroespacial, civil, mecânica e até elétrica. Modelos e sistemas de controle são imprescindíveis
para o controle e estudos das vibrações.

2.2.1

Vibração em sistemas aeronáuticos

A análise de vibrações é de extrema importância em sistemas aeronáuticos,
especialmente em motores. Todos os motores apresentam algum grau de vibração produzida,
por exemplo, pelo excesso ou falta de torque nos parafusos que fixam componentes rotativos
do motor, folgas entre peças, falta de lubrificação entre componentes e rolamentos,
desalinhamentos, desequilíbrios, torções, contato entre peças e demais fenômenos de natureza
mecânica. De maneira geral, a vibração excessiva em motores está associada ao desgaste
prematuro ou excessivo de componentes podendo resultar em perdas de eficiência, trincas e
falhas mecânicas.
Para garantir o bom funcionamento do motor, bem como evitar possíveis falhas
mecânicas, a vibração é um dos principais parâmetros de controle utilizados para estimar a vida
útil de uma peça e estimar quando a mesma deve ser reparada ou ajustada para evitar desgastes.
Nesse contexto:
“A análise de vibrações tornou-se, inequivocamente, o método mais relevante para o
controlo de condição dos motores turbo fan, bem como para garantir a
aeronavegabilidade dos mesmos, permitindo aferir com maior confiança as
intervenções de manutenção preventivas.” (FERNANDES, 2019, p.15)
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Atualmente sensores presentes nos motores e aeronaves são capazes de estimar e
capturar com precisão os níveis de vibração de diferentes componentes do motor a fim de
estimar possíveis manutenções preventivas e prever possíveis tendências através do recorte
histórico das vibrações de operação. Vale ressaltar que para companhias aéreas o processo de
manutenção de motores é extremamente crítico e custoso uma vez que durante esse processo o
mesmo está impedido de funcionar e, portanto, se traduz em perdas financeiras para o operador.
Por isso, para (Nunes, 2005), os sistemas de monitoramento são concebidos com o objetivo de
prever os níveis de degradação do motor com a máxima antecedência possível para que seja
possível identificar e isolar possíveis danos antes que os mesmos comecem a se manifestar.
Um exemplo de sistema de controle de vibração é o CMCS (Central Maintenance
Computer System) que equipa os Boeing 747-400, cujo principal objetivo é recolher e analisar
toda informação de manutenção. O CMCS, segundo (Aslin, 1990), interpreta e integra dados
relativos ao funcionamento de diversos equipamentos e seus correspondentes históricos de
manutenção emitindo alertas relativos a possíveis perdas de desempenho em consequência de
anomalias que caso tenham suas correções ignoradas podem resultar em eventuais falhas
durante a operação.
As amplitudes, portanto, devem permanecer dentro de faixas e regimes específicos
para garantir a preservação do sistema e baixos níveis de fadiga e desgaste dos componentes
envolvidos. Segundo (GE AVIATION, 2018), esses limites são definidos através de extensivos
testes de fadiga dos componentes. No caso de estruturas rotativas, sabemos, por exemplo, que
os eixos são postos à prova através de testes onde são forçados a atuar por 10 milhões de ciclos
submetidos a um desbalanceamento conhecido. Caso a peça seja capaz de resistir aos níveis de
vibração, pode-se dizer que o material é suficientemente forte para operar por toda sua vida.
Ainda assim, são estipulados limites da vida útil desses componentes de forma a garantir a não
ocorrência de falhas durante a operação.

2.2.2

Desbalanceamento

O balanceamento das turbinas, discos e rotores é de extrema importância para a
garantia de performance de um motor. O desbalanceamento é um fenômeno natural dos
processos de fabricação de peças rotativas. No caso de blades, por exemplo, é comum que cada
peça possua pequenas variações de massa que, ao final, resultam em forças resultantes diversas
que contribuem para a vibração do conjunto. Segundo (Mason, 1997), o balanceamento de
turbinas, por exemplo, é um problema matemático do tipo NP-difícil. Análises matemáticas e
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experimentais comprovam que o problema de balanceamento é extremamente complexo. De
maneira geral, são utilizados softwares como “Blade Plot” que calculam o peso de cada blade
e fazem a distribuição das blades de maneira estratégica de modo a reduzir as forças resultantes
divergentes, tentando promover o balanceamento ótimo através do remanejamento das blades
garantindo a maior anulação de forças resultantes individuais. Esse processo, assim como
métodos heurísticos, são alternativas interessantes para reduzir o desbalanceamento, no entanto,
matematicamente é impossível provar que a solução encontrada é ótima assim como na maioria
dos casos é impossível garantir um balanceamento perfeito dos conjuntos rotores.
Quando falamos em motores, existem diferentes sistemas rotativos que serão
exemplificados no decorrer desse trabalho. Quando os conjuntos rotativos são conectados os
erros de desbalanceamento são propagados no processo de junção dos módulos que compõem
o motor, processo esse chamado de stack-up, termo em inglês para “empilhamento”.
2.3 KDD – descoberta de conhecimento em bases de dados

Segundo Han; Kamber; Pei (2011) enganam-se os que pensam que vivemos hoje na
era da informação, vivemos na “Era dos dados”. Terabytes e Pentabytes de dados compõe as
redes de computadores e devices mundial. O crescimento extraordinário do volume de dados
disponíveis na atualidade se traduz na introdução de novas tecnologias e grandes avanços.
Negócios em todo o mundo geram e têm acesso a quantidades gigantescas de dados,
referentes a transações, preferências e comportamento dos seus clientes. Estima-se que as redes
de comunicações atuais lidem com dezenas de Pentabytes de dados diariamente. Em meio a
esse contexto de alto volume de dados disponíveis em diversos setores da sociedade, a
existência de ferramentas e metodologias para lidar com o alto volume de informações tornouse imprescindível na identificação de padrões, soluções e relações entres os dados. As técnicas
tradicionais de exploração de dados tornaram-se obsoletas e pouco adequadas para tratar a
grande maioria dos repositórios, segundo (De Amo, 2004).
Nesse contexto, na década de 80 popularizou-se se o termo “Mineração de Dados”, em
inglês “Data Mining”. A expressão faz referência a tradicional atividade de mineração de
materiais preciosos, tais como ouro. Os metais preciosos se encontram, normalmente,
incrustados e escondidos em meio a rochas e areia. De maneira análoga, a mineração de dados
se concentra em extrair dos dados relações e dados “preciosos”. Aparentemente o conceito é
simples e de fácil compreensão, no entanto, os autores parecem divergir bastante quanto ao que
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“mineração de dados” compreende. Para (De Amo, 2004) a “Mineração de Dados” é
compreendida como uma área de pesquisa e atuação. Observe sua definição:
“Mineração de Dados é uma área de pesquisa multidisciplinar, incluindo tecnologia
de bancos de dados, inteligência artificial, aprendizado de máquina, redes neurais,
estatística, reconhecimento de padrões, sistemas baseados em conhecimento,
recuperação da informação, computação de alto desempenho e visualização de
dados.”

No entanto, para outros Autores a “mineração de dados” não seria uma área de
pesquisa, mas uma etapa importante de um processo conhecido como Knowledge Discovery in
Databases” ou “Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados”. Esse é, por exemplo, o
entendimento de Fayyad; Piatetsky; Smyth (1996). Para os autores, a mineração corresponde a
um processo em particular da KDD, que irá compreender diferentes etapas, entre elas, a
mineração. Para Fayyad; Piatetsky; Smyth (1996), sem as etapas prévias que compreendem o
KDD (Preparação de Dados, Seleção de Dados, Limpeza de Dados e Transformação), a
mineração de dados se torna um processo perigoso, indicando falsas relações e resultados. Essa
visão também é compartilhada por Han; Kamber; Pei (2011). Há ainda autores que irão
compreender que KDD e Mineração de Dados são sinônimos, como é o caso de Rezende
(2005).
A título de melhor compreensão, tomar-se-ão as visões de Han; Kamber; Pei (2011) e
Fayyad; Piatetsky; Smyth (1996) como os fios condutores desse trabalho. Sendo assim, a
mineração de dados será considerada um subprocesso do KDD, através de uma visão adaptada
desses autores. Segundo Han; Kamber; Pei (2011) no Livro “Data Mining: Concepts and
Techniques”, o KDD pode ser dividido nos seguintes processos (Figura 7):
1- Limpeza de Dados - Nessa fase são eliminadas inconsistências e redundâncias de
maneira a garantir uma fonte clara e consistente de dados.
2 - Integração de Dados - Em análises complexas, é muito comum que os dados
interpretados sejam provenientes de diferentes sistemas e fontes de dados, por isso a integração
deles é fundamental. É nessa etapa que as diferentes fontes de dados são combinadas em uma
única base de dados.
3- Seleção - Nesse momento cabe ao analista selecionar quais atributos serão utilizados
para o desenvolvimento de análises. Em muitos casos, grande parte dos dados disponíveis não
são relevantes para as análises desejadas.
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4 - Transformação dos dados - Nesse momento, podem ocorrer transformações tais
como: normalização, agregação e criação de novos atributos. Adicionalmente, os dados são
formatados para a aplicação de algoritmos de mineração.
5 - Mineração - Nessa etapa são utilizadas ferramentas e técnicas de mineração de
dados para encontrar padrões de interesse. A vasta maioria das técnicas utilizadas engloba a
aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina.
6 - Avaliação ou Pós-processamento: Nesse momento, são identificados os padrões
extraídos e os resultados encontrados.
7 - Visualização dos Resultados (Conhecimento) - Essa etapa consiste em utilizar
ferramentas para representar as relações encontradas de forma visual.
Figura 7 - KDD (processos).

Fonte: Adaptado de Han; Kamber; Pei (2011, p.7)

Fayyad; Piatetsky; Smyth (1996) propõem uma abordagem metodológica um pouco
mais prática, divergindo um pouco da proposta por Han; Kamber; Pei (2011). Observe a
proposta de Fayyad; Piatetsky; Smyth (1996) ilustrada pela Figura 8.
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Figura 8 - KDD (esquema).

Fonte: Adaptado de Fayyad; Piatetsky; Smyth (1996, p.84)

As etapas, de maneira resumida são:
1 - Definir “dados alvo”, isso é, definir as amostras, conjuntos ou subconjuntos de
dados que serão estudados. Tendo em vista o conjunto universo de dados disponíveis e as
intenções da análise.
2 - Pré-processamento, durante essa etapa os dados são submetidos a uma série de
algoritmos de pré-processamento para que, posteriormente, os resultados de mineração sejam
mais precisos. Como etapas de pré-processamento, são algumas: limpeza (eliminação de ruídos
e inconsistências da amostra), seleção de atributos e balanceamento.
3 – Transformação, durante essa etapa o conjunto de dados iniciais pode ser
transformado, seja através de processo de redução, seja através de processos de agrupamento,
em outro conjunto.
4 – Mineração: nesse momento serão aplicados os algoritmos, majoritariamente
baseados em aprendizado de máquina, escolhidos durante o passo anterior para encontrar
padrões, relações e representações.
5 – Interpretação: essa etapa consiste em interpretar os resultados da mineração sendo
possível recorrer a técnicas de visualização para melhor compreensão e entendimento dos
resultados. Também é encorajado que, caso necessário, o analista possa revisitar qualquer dos
passos anteriores a fim de testar novas possibilidades e ganhos incrementais de acuracidade.
Como processo final, recomenda-se que com as descobertas sejam traçados planos de
ação para impactar o cenário estudado ou, caso não seja necessária ou possível a intervenção
no problema estudado, recomenda-se que o processo e descobertos sejam registrados.
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Conforme dito anteriormente, ambas as abordagens de Fayyad; Piatetsky; Smyth
(1996) e Han; Kamber; Pei (2011) são muito similares. No entanto, como alternativa à
metodologia KDD existem outros protocolos para a análise de dados. (Chapman, P. et al, 2000),
por exemplo, propõem o método CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process of Data
Mining). Os processos da abordagem CRISP-DM podem ser divididos em seis fases, não
necessariamente cronológicas, isto é, o fluxo de processos não é unidirecional sendo bastante
comum a ida e volta entre os mesmos como é possível observar através da Figura 9 no formato
de um círculo.

Figura 9 - Esquema CRISP-DM.

Fonte: Adaptado de CHAPMAN, P. et al (2000, p.10)

As etapas do processo CRISP-DM podem ser divididas em:

1. Entendimento do Negócio: Nessa etapa, é importante definir com clareza quais os
objetivos da análise, o que se pretende atingir com o processo de mineração. Uma vez bem
definidos os objetivos, é necessário compreender as restrições da questão e formular um
problema de mineração de dados, assim como uma estratégia preliminar de abordagem.
2. Compreensão dos Dados: Devido à natureza multifatorial dos problemas que
envolvem dados, é comum que os dados tenham sua origem em diferentes sistemas e bancos de
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dados. Uma vez coletados, recomenda-se uma breve análise exploratória para avaliar a
qualidade dos dados e interpretar possíveis padrões através de explorações visuais.
3. Preparação dos Dados: Nessa etapa, os dados são formatados e limpos. É comum
que os dados estudados sejam provenientes de diferentes fontes e possuam diferentes
formatações. Essa etapa costuma demandar bastante tempo dos pesquisadores que devem
garantir que todas as fontes sejam consistentes.
4. Modelagem: Nessa fase os dados são submetidos a diferentes técnicas e ferramentas
de mineração de acordo com os objetivos desejados. É comum que diferentes técnicas sejam
aplicadas a fim de compreender quais melhor se adaptam a questão estudada. A calibração dos
modelos também costumar ocorrer nessa etapa, onde certos parâmetros podem ser alterados
para garantir melhores resultados e adequação ao problema analisado.
5. Avaliação: Essa etapa consiste na avaliação dos resultados encontrados. É muito
importante que os resultados sejam criticados e interpretados por ambos especialistas de dados
e conhecedores do negócio. Para (Witten; Frank, 2016), os resultados devem passar por testes
e validações visando garantir e questionar a confiabilidade dos modelos. Alguns métodos de
validação sugeridos são: Cross Validation, Suplied Test Set, Use Training Set e Percentage
Split. Também são importantes indicadores para suportar a análise de resultados, como: matriz
de confusão, índice de correção e incorreção de instâncias mineradas, estatística kappa, erro
médio absoluto, erro relativo médio, precisão e F-measure.
6. Distribuição: Nesse momento, os modelos comprovados e suficientemente
confiáveis são aplicados a todos os dados disponíveis e os resultados são compartilhados com
as partes interessadas.
A metodologia CRISP-DM é também muito parecida com a abordagem de KDD,
tendo ambas fundamentalmente etapas muito similares se não idênticas. Os três modelos
apresentados, são, portanto, formas de abordar problemas de análise de dados. Esse trabalho
apresentará, ao seu final, um case prático seguindo a metodologia de abordagem de Fayyad;
Piatetsky; Smyth (1996). Também é importante ressaltar que convencionou-se, durante a
elaboração desse trabalho, a utilização do termo “atributo”, termo comum no campo das
ciências de dados, para representar variáveis, termo comum no meio estatístico.

2.3.1

Tratamento dos dados

O tratamento dos dados, isso é, a fase de pré-processamento, é comum a todas as
metodologias de análise de dados abordadas. Podemos dividir dados em dois tipos, são eles: os
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dados numéricos e categóricos. Enquanto o primeiro tipo diz respeito a dados em valores
numéricos, o segundo tipo é de natureza nominal. De forma geral, muitos algoritmos só
trabalham com um tipo de dados sendo, por isso, vital a compreensão dos dados estudados e
dos métodos aplicados na análise.
Uma vez que a natureza dos dados estudados é definida e compreendida, o próximo
passo é dar início, como descrevem os autores Han; Kamber; Pei (2011), à preparação e limpeza
dos dados de acordo com as seguintes etapas metodológicas. (Figura 10)

Figura 10 - Etapas de Pré-Processamento.

Fonte: Adaptado de Han; Kamber; Pei (2011, p.87)

1 - Limpeza: Nessa etapa são eliminados valores inconsistentes que poderiam
comprometer o resultado da análise. Também são removidos dados duplicados, entradas sem
valor e são padronizadas as unidades utilizadas em dados numéricos.
2 - Integração: Como dito anteriormente, é comum que os dados provenham de
diferentes fontes. Nessa etapa os dados são integrados em uma única data-base.
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3 - Transformação: Certos algoritmos só funcionam com valores numéricos, enquanto
outros só são aplicáveis a valores categóricos e, por isso, em muitos casos a transformação de
dados é necessária. Existem diversas técnicas para converter dados numéricos em categóricos
e vice-versa. Algumas técnicas empregadas são: Agrupamento (são definidas faixas de valores
em que os dados são agrupados), Normalização (quando os valores são adequados a diferentes
escalas) e a criação de novos atributos. Uma vez formatados, os dados devem ser submetidos a
análises estatísticas iniciais e exploração. São ferramentas e técnicas comumente utilizadas na
exploração inicial: análise de dispersão (quartil, percentil e variância), média, mediana, moda,
histogramas, gráficos de barra, frequência, dispersão e BoxPlot.
4 - Redução: Essa etapa costuma ser aplicada apenas em casos onde o volume de dados
é tão grande que o processo de mineração se torna impraticável. Nesses casos os dados
analisados são reduzidos de forma a preservar a representatividade da amostra, o que permite
que algoritmos de mineração sejam aplicados com maior eficiência e velocidade sem renunciar
à qualidade e acuracidade dos resultados.

2.3.1.1 Limpeza de dados, pré-processamento

Como dito anteriormente, ao lidar com problemas reais é muito comum que os dados
precisem ser “limpos” para garantir a consistência e acurácia da análise. Serão abordados os
principais problemas enfrentados durante essa tarefa e boas práticas para lidar e contornar essas
dificuldades.

1 - Valores Faltantes: A falta de alguns parâmetros e variáveis para entradas
individuais é comum. Para contornar essa questão soluções recorrentes são:
A - Ignorar o conjunto/vetor atributos, ou seja, excluir da análise a tupla em questão.
Esse é um método pouco eficiente uma vez que excluímos da amostra dados que possivelmente
seriam relevantes, ainda mais em um cenário de escassez de dados.
B - Preenchimento manual, isso é, preencher manualmente as informações faltantes
com base em uma análise individual dos casos e tentativa de rastreamento dos valores que estão
faltando. É uma alternativa que demanda muito tempo e, portanto, impraticável na maior parte
dos problemas que envolvam grandes quantidades de dados.
C - Preenchimento com constantes, essa alternativa propõe que os dados nulos,
faltantes, sejam substituídos por constantes como “Desconhecido”, nesse caso todos os dados
omissos terão em comum essa variável fictícia “Desconhecido”. O objetivo é que também sejam
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relacionadas durante análise a relação das variáveis desconhecidas, assumindo-se que todas as
variáveis faltantes pertencem a uma mesma classe, ou grupo.
D - Preenchimento com medidas de tendências, isso é, compor os dados omissos com
valores como média ou mediana. Para dados que se relacionam de ordem simétrica seria
indicado a utilização da média como boa prática. Caso contrário, uma boa opção seria a
utilização da mediana.
E - Utilizar a média ou mediana de determinada classe para tupla correspondente, essa
é uma proposta muito interessante. A ideia é encontrar a média ou mediana para tuplas de uma
mesma categoria para cada atributo, dessa forma utilizar-se-íam as tendências para os
parâmetros também relacionando a categoria ou classe daqueles dados.
F - Estimar o valor mais provável, essa é a alternativa que melhor preserva as
características dos dados, evitando possíveis vieses. A iniciativa é determinar por meio de
ferramentas como: regressão, inferência bayesiana ou árvores de decisão quais os valores mais
prováveis para aquela dupla. Muitos algoritmos de classificação fazem esse tratamento
automaticamente.
2 - Ruído: É comum que em certas amostras existam ruídos, isso é, a presença de dados
pouco relevantes ao problema e que, quando não tratados, podem levar a conclusões e análises
incorretas. Três métodos se destacam para mitigar ruídos presentes em dados, são eles:
A - Binning, ou, intervalo de classes: nesse método os dados são separados por
conjuntos chamados de bins, que se estabelecem pela proximidade entre si, ou seja, pela
vizinhança. Por isso, esse método promove uma suavização local. O método pode utilizar-se,
mais uma vez, da média ou mediana, de acordo com o caso analisado. Para ilustrar o método
vejamos a Figura 11.
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Figura 11 - Método de Suavização por Intervalo de Classes ou Binning.

Fonte: Adaptado de Han; Kamber; Pei (2011, p.90)

Nesse exemplo, observam-se dados (fictícios) numéricos. Os dados são, de início,
particionados localmente em bins. No exemplo citado, cada bin possui três valores. Na
suavização com base na média da vizinhança a proposta é substituir cada valor de um bin pela
média dos valores do conjunto daquele bin, isso é, pela média de sua vizinhança. Já na
suavização com base em mediana, são utilizadas como valor para a substituição a mediana da
vizinhança. Há também a possibilidade de fazer uma suavização com base em limites, isso é,
são levados em contas os valores de mínimo e máximo em cada vizinhança. São calculadas a
distância de cada valor, dentro de um bin, entre o mínimo e máximo de sua vizinhança, limite
superior e inferior. Os dados são, então, substituídos pelo valor do limite mais próximo, seja o
mínimo ou máximo da sua vizinhança.
B - Regressão: Técnicas estatísticas como regressão linear e multidimensional também
podem ser utilizadas para minimizar ruídos deixando as relações mais claras. No caso da
regressão linear, o objetivo é, com base em um parâmetro, estipular a linha de regressão que
melhor se encaixa na distribuição de dados em relação a outras variáveis (independentes). Nesse
caso a linha de tendência é utilizada, substituindo os dados reais encontrados pelos dados que
se encaixam na linha de tendência. Também é possível a utilização da regressão
multidimensional. Nesse caso, de maneira parecida, são traçados planos de referência, ao invés
de linhas de tendência, como ocorre na análise linear.
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C - Análise de Outliers: A remoção de outliers, seja por meio de partições estatísticas
da amostra dos parâmetros em percentis seja pela utilização de “clusters” espaciais ou
geométricos que se separem em vizinhanças bem definidas, os pontos que fugirem da
vizinhança são, nesse caso, considerados outliers e podem removidos da amostra mediante
interpretação dos dados.
Vale ressaltar que os problemas citados são os mais comuns. No entanto, existem sob o
arsenal de um cientista de dados uma gama ainda maior de ferramentas para analisar e remover
ruídos. E, por isso, é vital que o analista consiga compreender bem a natureza dos dados
estudados para entender quais os tratamentos necessários e quais inconsistências nos dados
podem ser mais ou menos importantes no que diz respeito a influência dos resultados e relações
encontradas. Em casos reais, como o abordado ao fim desse trabalho, são aplicadas também
certas regras que se estabelecem de maneira empírica. Imagine que se esteja analisandas idades
de pessoas em determinada região a fim de estabelecer predições eleitorais. Sabe-se que, de
maneira empírica, a idade assume uma distribuição próxima à normal e que idades superiores
a, por exemplo, 100 anos são raras. Pode-se estabelecer, portanto, regras que excluam conjuntos
de dados que tenham idades superiores a 100 anos, uma vez que esses valores estão a muitos
desvios padrão da média. Pode-se também excluir, de acordo com a precisão necessária e
interpretando o problema, todos aqueles que possuem mais de 65 anos e não são obrigados a
votar.

2.3.1.2 Integração

A integração de dados é um problema muito comum uma vez que na maior parte dos
casos lida-se com dados de diferentes fontes. A integração tem por objetivo combinar
diferentes dados em apenas um conjunto. É comum que o mesmo parâmetro possua diferentes
nomes para diferentes fontes e, por isso é imprescindível que sejam compreendidos os
parâmetros e, sobretudo, o que se chama de metadados. Metadados correspondem a todos os
saberes que extrapolam os dados em si, ou seja, dizem respeito ao conhecimento e compreensão
do que aquele parâmetro representa, seja seu nome, significado, tipo, faixa e regras sobre as
quais aquele parâmetro está submetido. Uma boa compreensão dos metadados é fundamental
em problemas de integração onde antes de combinados os parâmetros de diferentes fontes
devem ser confrontados e comparados. Outro ponto no qual deve-se prestar bastante atenção é
sobre a estrutura dos dados observados, isso é, como eles são gerados. Certos parâmetros podem
surgir de diferentes fórmulas ou algoritmos.
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Imagine um supermercado que possui uma promoção de frutas e o sistema do caixa
pode trabalhar de diferentes formas para aplicar o desconto. Em um cenário hipotético 1, poderse-ia dizer que uma vez identificada a classe do produto, caso o mesmo seja uma fruta, será
aplicado um desconto de, digamos, 15% para aquele item. Ao fim, todos os itens seriam
somados e teriam sido registrados os seguintes parâmetros: “valor_frutas” (soma do valor total
de frutas individuais já com o desconto de 15%), “valor_nao_frutas” (soma do valor total dos
itens que não são frutas) e “valor_total” ( soma dos parâmetros “valor_frutas” e
“valor_não_frutas”).
Em um cenário hipotético 2, poder-se-ia dizer que o sistema de caixa atuaria de forma
diferente. Ao invés de aplicar o desconto às frutas individualmente, o sistema aplicará 15% ao
valor da soma de todas as frutas compradas. Nesse caso, haveria, por fim, os seguintes
parâmetros: “valor_frutas” (soma do total de frutas, sem desconto), o parâmetro
“valor_desconto_frutas” (soma do total de descontos, 15% do valor das frutas),
“valor_nao_frutas” (soma do valor total dos itens que não são frutas) e o parâmetro
“valor_total” (soma dos parâmetros “valor_frutas” e “valor_não_frutas”) subtraídos do
parâmetro “valor_desconto_frutas”.
Observe que, a título de utilização nos dois cenários, o sistema atende às necessidades
do operador apresentando o valor total das compras realizadas. No entanto, os mesmos
parâmetros “valor_fruta” e “valor_total” apresentam diferentes naturezas, isso é, são gerados
por diferentes regras. Nesse caso, não seria possível, de imediato, realizar a integração dos
valores sem antes adequar os dados.
Deve-se também prestar bastante atenção na questão da redundância. Certos atributos
são, muitas vezes, composição de outros atributos, ou têm significado idêntico ou próximo,
embora tenha sido gerado por outros caminhos. Ou seja, são derivados de outros e, portanto,
dependentes. É muito comum que a eliminação de tais parâmetros melhore o desempenho dos
algoritmos que serão aplicados posteriormente, tanto no que se refere a tempo de execução
quando a poder preditivo.
No exemplo do supermercado citado, pode-se observar (caso hipotético 2) que o
parâmero “valor_total” é uma composição matemática de outros parâmetros (“valor_total” =
“valor_frutas” + “valor_nao_frutas” – “valor_desconto_frutas”). Ou seja, nesse caso, para
reduzir o tamanho dos dados e remover redundâncias, pode-se remover o parâmetro
“valor_total”, exceto, é claro, que relações com essa composição em específico sejam
importantes. Para identificar redundâncias entre parâmetros é interessante a utilização de testes
de correlação.
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2.3.1.3 Transformação

O processo de transformação é essencial em casos em que é preciso converter dados
numéricos em categóricos ou o contrário. Também pode ser utilizado para a redução de ruído,
garantindo maior consistência dos dados. Os tipos mais comuns de transformação são:
1 – Suavização: é um método para reduzir ruídos em uma amostra. Podem ser
utilizadas técnicas como binning, regressão e agrupamento.
2 - Construção de Atributo: nesse caso, são utilizados dois ou mais atributos para a
construção de um novo.
3 – Agregação: através dese processo os parâmetros de determinados vetores são
respectivamente agrupados com seus pares. Podem ser utilizados diferentes critérios para o
agrupamento. Por exemplo, imagine que se tenha acesso a dados referentes aos gastos mensais
de determinados artistas. Pode-se agrupar os gastos mensais em anuais para confrontá-los nesse
formato e comparar, por exemplo, os gastos anuais de cantores de country com gastos anuais
de cantores de rock. Esse processo é também comum à técnica chamada de cubo de dados.
4 – Normalização: a normalização é um processo matemático bem conhecido. Assim
como feito nas aplicações cotidianas da matemática, a normalização tem por objetivo alterar as
escalas de medições, trazendo os valores da amostra para uma nova escala, mantendo, é claro,
suas proporções. É muito comum que dados sejam normalizados para ocupar uma escala de 1.0 até +1.0 ou no intervalo [0, 1].
5 – Discretização: essa técnica é muito utilizada na transformação de valores
numéricos para categóricos. O objetivo é realocar os dados em diferentes faixas ou categorias.
Por exemplo, ao analisar a idade de certa população, poder-se-ia definir as idades em categorias
como “Criança”, “Jovem”, “Adulto” e “Idoso”. Ou ainda, definir faixas de idades como “0-12”
, “13-18”, “19-65” , “65,+∞”. Pode-se, ainda, adicionar outras camadas dentro das categorias
criadas, de maneira a estabelecer relações de pertinência hierárquica. A técnica de árvores de
decisão também pode ser utilizada para auxiliar nesse processo.
6 - Generalização Hierárquica: utiliza-se quando é possível identificar a natureza de
dados locais de maneira a compor dados globais, isso é, estabelecer relações de pertencimento
e hierarquia. Imagine, por exemplo, que se tenha acesso ao banco de dados de espécimes de
animais em risco avistados na Amazônia. Poder-se-ia compor com os vetores individuais para
cada animal avistado um vetor cujo atributo espécie seja substituído pelo atributo família, uma
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vez que existe uma hierarquia predefinida e de fácil compreensão que diz respeito à
classificação dos seres vivos (reino > filo > classe > ordem > família > gênero > espécie).

2.3.1.4 Redução

Como abordado anteriormente, pode haver grande benefício na redução de dados uma
vez que lidar com grandes quantidades de dados requer muito tempo e capacidade de
processamento. No entanto, é importante que a redução seja feita de maneira a preservar as
características originais da amostra.
Redução dimensional (dimensionality reduction): Procedimento para promover a
redução do número de variáveis, ou atributos, a serem analisadas, o que pode ser feito via
diferentes métodos. São as principais técnicas para a redução dimensional:

1 - Wavelet Transforms, ou DWT (Discrete Wavelet Transform),: é uma técnica de
processamento que tem amplas aplicações na Física, Matemática, Ciências Naturais e, é claro,
na análise de dados. A técnica, quando aplicada a um vetor X, gera um novo vetor X’, composto
por coeficientes de Wavelet. Embora possuam os mesmos tamanhos, o vetor X’ pode ser
truncado, comprimido, mantendo-se apenas os coeficientes de Walvet suficientemente
relevantes. Por isso, a Walvet transform também se mostra eficiente como método de limpeza
de dados, eliminando aqueles parâmetros cujas relações com dada variável mostram-se fracas.
Existem diferentes tipos de DWT que se diferenciam pelo número de vanishing moments e
interações matemáticas de acordo com o algoritmo. São populares as seguintes aplicações:
Haar-2, Daubechies-4 e Daubechies-6.
2 - Análise dos componentes principais, ou Principal Components Analysis: segundo
(Shlens, 2005), a PCA é uma importante ferramenta para a análise de dados moderna, tendo sua
aplicabilidade recorrente em problemas diversos, da neurociência à computação gráfica, em
especial por ser um método simples e não paramétrico para revelar importantes informações de
conjuntos de dados com alta dimensionalidade. A PCA está intimamente relacionada à técnica
matemática “Singular Value Decomposition” (SVD). Tendo por n o conjunto de atributos
pertencentes a uma tupla, a PCA procurará por k n-dimensionais vetores ortogonais que possam
representar a amostra, onde k ≤ n. Portanto, a amostra inicial de dados pode ser projetada em
um espaço menor, de acordo com o valor de n definido, resultando em uma redução
dimensional. A técnica permite a seleção dos atributos mais relevantes, criando, assim, um novo
conjunto (menor) para futuras análises.
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3 - Seleção de Atributos, ou Atribute Subset Selection: nem sempre todos os atributos
existentes em uma amostra são relevantes para a análise que será feita. Na maioria dos casos,
muitos atributos podem ser deixados de lado da análise por não possuírem correlação
suficientemente forte com a classe estudada. Esse tipo de decisão pode ser feita por
profissionais e experts que, em um dado problema, possuam conhecimento tácito e empírico de
quais variáveis podem ou não ser excluídas do problema. No entanto, nem sempre esse tipo de
opinião está à disposição e, é nesse momento, que a seleção automática se faz indicada. A
eliminação de atributos irrelevantes ao problema se traduz em menores tempos de
processamento e achados mais precisos.
Para Han; Kamber; Pei (2011), o objetivo desse tipo de abordagem pode ser resumido
em achar o mínimo de atributos necessários que garantam uma distribuição probabilística de
resultados o mais próximo possível da encontrada nos dados originais. A ideia por trás dessa
abordagem é simples, porém, na prática, a tarefa é extremamente complexa devido a quantidade
de possibilidades presentes, isso é, ao alto número de possíveis subconjuntos. Por exemplo,
uma amostra de dados que possua n atributos, geraria 2n-1 subconjuntos diferentes. Testar a
eficiência de cada uma dessas combinações seria impraticável, na maioria dos casos. Para lidar
com essa complexidade, recorre-se, então, às heurísticas. As heurísticas irão encontrar soluções
boas, soluções essas que são ótimas localmente, mas não necessariamente globalmente. Vale
ressaltar que essas heurísticas podem ser aplicadas utilizando-se de diferentes abordagens em
um conjunto de dados.
Um algoritmo de seleção muito popular é o Information-Gain Attribute Ranking, ou
“Ganho de Informação”. Esse algoritmo é capaz de ranquear os atributos mais importantes por
meio do ganho de informação gerado por cada atributo de maneira individual, baseando-se no
cálculo da entropia. Entropia diz respeito ao grau de homogeneidade dos valores do atributo em
relação à sua classe, ou seja, um alto grau de entropia representa um alto grau de aleatoriedade.
O InfoGain, portanto, irá selecionar os atributos que melhor contribuem para a redução de
entropia de forma individual.
Outro algoritmo popular é o Cfs, acrônimo para Correlation-based feature selection.
Neste caso, a análise não é feita para cada atributo individualmente. O Cfs utiliza uma heurística
para definir quais atributos, em conjunto, apresentam as melhores correlações com as classes.
Por isso, nesse caso, não existe ranqueamento, apenas um subconjunto de atributos. O algoritmo
irá primeiro calcular a matriz de correlação entre atributo e classe bem como classe e classe e,
então, através de um sistema de pontuação e uma heurística de best-first-search selecionar os
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melhores subconjuntos de parâmetros, tendo como critério de parada padrão 5 subconjuntos
consecutivos que não melhorem a pontuação, ou mérito, da seleção.
4 - Redução Numérica, ou, Numerosity Reduction - Técnica que substitui o os dados
originais por formatos de dados menores. Essa técnica pode ser paramétrica ou não-paramétrica.
5 - Compressão de dados, ou Data Compression - Algoritmos de compressão são
aplicados para obter uma representação comprimida ou reduzida da amostra original. Caso os
dados originais possam ser reconstruídos sem perdas de informação a partir da amostra
comprimida, diz-se que o processo de redução é “sem perdas” ou “lossless”. Caso contrário, ou
seja, caso exista perda de dados a partir da reconstrução, diz-se que o processo é “lossy”.
Existem muitos algoritmos “sem perdas” para compressão, no entanto, de maneira geral, eles
permitem uma limitada manipulação dos dados enquanto nesse formato.
Existem, ainda outros métodos para garantir a redução, cada qual possuindo mais ou
menos eficiência de acordo com a natureza do problema. Por isso, recomenda-se ao analista
que um extenso trabalho exploratório seja conduzido.

2.4 Mineração de dados apoiada por algoritmos de aprendizado de máquina

2.4.1

Problemas típicos

É importante compreender em quais cenários a utilização das ferramentas de
mineração de dados podem ser indicadas. Serão abordadas classes de problemas que podem ser
tipicamente compreendidos pela utilização de técnicas de mineração. Para Fayyad; Piatetsky;
Smyth (1996), em um primeiro momento existem fundamentalmente dois tipos de abordagens
possíveis de mineração, as de ordem preditiva (aprendizado supervisionado) e descritiva
(aprendizado não supervisionado). Enquanto a primeira diz respeito à utilização de variáveis
para prever resultados futuros, a segunda foca em encontrar relações e descrever padrões nos
dados analisados. Todas as abordagens diferentes dessas podem ser caracterizadas como
derivadas da predição e descrição. Dizem respeito a predição as seguintes aplicações:
Classificação e Regressão. Dizem respeito a descrição: Agrupamento e Sumarização. Sobre as
aplicações:
1 – Classificação, quando o objetivo é determinar a classe (categórica) de um objeto
com base nos seus respectivos atributos. Convém utilizar-se de dados passados para que o
algoritmo seja capaz de aprender as relações entre classe e conjunto de atributos. É uma
aplicação muito valiosa, em especial quando ainda não são bem conhecidas as influências dos
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atributos na definição de classe. São algoritmos de classificação: Neural Network, Support
Vector Machine, Árvore de e classificação Bayesiana.
2 – Regressão, esse tipo de aplicação utiliza-se de modelos matemáticos para estimar
dados futuros. Por exemplo, tendo acesso aos dados de um hospital veterinário seria possível
inferir através de variáveis passadas as relações entre raça, idade, gênero e peso dos animais.
Dessa forma, através dos dados passados e suas relações é possível estimar qual o peso de
determinado cão levando em consideração as variáveis (independentes) raça, idade e gênero. É
muito comum a utilização de modelos de regressão nesse tipo de problema assim como
algoritmos do tipo: Support Vector Machine e Árvore de decisão.
3 - Agrupamento - Quando utilizado para agrupar dados semelhantes. Um
agrupamento (ou cluster) é um subconjunto de dados similares entre si e diferentes dos demais
agrupamentos. A semelhança entre os dados é definida por meio da função distância entre os
objetos em um plano podendo ser utilizadas concepções de distâncias tradicionais como a
Euclidiana. A “qualidade” de um cluster pode ser representada por seu diâmetro, a maior
distância entre quaisquer dois objetos no cluster ou pela média de distância entre cada objeto
do cluster e o centroide do cluster. Diferente da classificação esse processo não requer que os
dados existentes estejam previamente classificados ou agrupados, trata-se de um aprendizado
não supervisionado. Algoritmos do tipo kNN, isso é, k-Nearest Neighbors, são bastante
utilizados em problemas de agrupamento. Veja exemplo simbólico na Figura 12.

Figura 12 - Exemplo visual de agrupamento de dados em clusters.

Fonte: Adaptado de Han; Kamber; Pei (2011, p.91)
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4- Associação: Quando utilizada para identificar a relação entre dois ou mais atributos.
Por exemplo a relação entre o atributo X e Y através da forma: “SE atributo X ENTÃO atributo
Y”. É uma análise muito comum nos estudos de comportamento de consumidores para
identificar quais produtos são comprados juntos, por exemplo.

2.4.2

Algoritmos de classificação

Tradicionalmente os métodos de mineração podem ser divididos em dois segmentos,
o de aprendizado supervisionado (natureza preditiva) e não-supervisionado (natureza
descritiva). Como este trabalho emprega apenas algoritmos de aprendizado supervisionado,
serão descritos a seguir, e ao longo do restante do texto, algoritmos relacionados apenas a esse
segmento.
O aprendizado supervisionado depende das classificações prévias das instâncias que
compõem o TS. O objetivo é encontrar relações entre os atributos e a classe de forma que
instâncias futuras possam ter seus atributos coletados e as respectivas classes sejam preditas
pelo modelo resultante do treinamento. A seguir, são apresentados os algoritmos de
classificação mais utilizados:
Árvores de Decisão - É um dos métodos mais tradicionais para classificação de
dados. O método funciona como um fluxograma, que se assemelha ao formato de uma árvore,
por isso o homônimo. Cada nó simbólico indica um teste feito sobre um atributo. As ligações
entre os nós representam todos os valores possíveis do teste do nó superior, enquanto as folhas
indicam a categoria a qual o registro pertence. Para classificar um novo registro basta seguir o
fluxo da árvore, do nó raiz até as folhas. As árvores de classificação podem ser também
traduzidas em regras de classificação. Han; Kamber; Pei (2011) fazem uma revisão de literatura
abordando as origens e características dessa técnica e suas aplicações em algoritmos. Um dos
primeiros algoritmos a utilizar o conceito de árvores de decisão foi o ID3 (Iterative
Dichotomiser), que precedeu o famoso C4.5, algoritmo que é até hoje utilizado como
comparativo e referência no meio. Outro algoritmo muito popular que foi desenvolvido na
mesma época por um segundo conjunto de pesquisadores é o CART (Classification and
Regression Trees). De maneira similar, esses algoritmos possuem uma abordagem muito
semelhante que se dá “de cima para baixo”. Idealmente cada ramo proveniente de um nó
conteria apenas registros semelhantes de mesma categoria (folha). Para escolher qual atributo
será testado em cada nó, frequentemente utiliza-se o conceito de entropia. O atributo de menor
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entropia, em um certo nível da árvore sendo construída, será aquele escolhido para formar o nó
desse nível.
Classificação Bayesiana (Bayesian Classification) – Compõem diversos métodos
baseado no teorema de probabilidade condicional de Bayes: Probabilidade de (A|B) =
Probabilidade de (B|A) X Probabilidade (A) / Probabilidade (B). Um algoritmo bastante
popular – e que foi utilizado neste trabalho – é o Naive Bayes. Neste método, para facilitar o
cálculo de probabilidade condicionada, os atributos são considerados independentes. Quando,
de fato, esta é a realidade, o algoritmo costuma resultar em bons modelos preditivos, com a
vantagem adicional de um rápido tempo de treinamento. Quando há dependência entre os
atributos, uma alternativa é utilizar o método Bayesian Belief Networks. Neste caso, os atributos
compõem os nós de um grafo acíclico direcionado. Há um arco partindo-se de um nó i para um
nó j se o atributo j é dependente do atributo i.
Redes Neurais (Neural Networks) – Esse algoritmo simula o processo das estruturas
neurais humanas. Segundo Haykin (2007), o cérebro humano processa informações de uma
forma inteiramente diferente do computador digital convencional, de forma altamente
complexa, não-linear e paralela. As redes neurais são inspiradas nesse tipo de mecanismo,
absorvendo e distribuindo conteúdo em unidades simples, análogas aos neurônios, que possuem
a propensão natural para armazenar conhecimento experimental e comunicam- se também entre
si. Dessa forma, é possível simular um aprendizado compartilhado. De maneira resumida, os
dados de entrada são processados por uma rede neural que pode possuir uma ou mais camadas
intermediárias, hidden layers. Possuindo mais de uma camada intermediária, a Rede Neural é
Classificada como Multicamadas. A cada camada são atribuídos aos atributos de entrada um
peso. Do ponto de vista da estatística, o algoritmo realiza a tarefa de regressão, que pode ou não
ser linear, a depender de transformações (funções de ativação) das saídas de cada nó. Durante
o aprendizado, a rede ajusta os pesos das conexões de forma a melhor classificar o objeto de
saída. É uma técnica que pode envolver longos períodos de treinamento e ajuste de parâmetros
sendo difícil concluir a relação direta entre dados de entrada e saída. Um dos algoritmos de
treinamento mais famosos de redes neurais é o backpropagation, em que os pesos são ajustados
desde a camada de saída em direção à camada de entrada, sendo corrigidos de acordo com a
diferença entre aquilo que se esperava como saída de um nó e o que de fato se obteve, dados
os pesos vigentes. A Figura 13 ilustra o funcionamento de uma rede neural.
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Figura 13 - Ilustração de Rede Neural.

Fonte: Han; Kamber; Pei (2011, p.399)

SVM (Support Vector Machines) – Esse método objetiva definir o melhor hiperplano
capaz de separa classes com melhor precisão e garantir a maior margem possível. Entende-se
por margem a distância entre o hiperplano e o primeiro objeto de cada classe. O hiperplano é
definido através de um problema de otimização de ordem quadrática. Quando a separação de
objetos em classes não é linear, uma função kernel pode ser utilizada a fim de elevar o espaço
dos atributos em uma dimensão maior, onde os objetos são mais facilmente separáveis pelo
hiperplano sugerido.
Aprendizado Tardio (Lazy Learners) – Algoritmos de aprendizado tardio representam
a classe de algoritmos em que o aprendizado só é efetuado quando mediante a entrada de novos
dados, ou seja, existe um aperfeiçoamento do próprio algoritmo à medida que novos dados são
adicionados. No entanto, esses métodos são extremamente exigentes de capital computacional
e de confiança nos dados de entrada. Diferente de modelos como as redes neurais, que são
pouco afetados por entradas inconsistentes, os algoritmos de aprendizado tardio têm seus
resultados bastante dependentes da precisão e acuracidade dos dados de entrada, sendo bastante
sensíveis a erros (De Raedt, 1998). Os algoritmos conhecidos como kNN (k - Nearest Neighbor)
são algoritmos de aprendizado tardio que se popularizaram em 1960, com os avanços de
capacidade computacional. Quando uma nova instância tem que ser classificado, o algoritmo
procura as k instâncias mais próximas da instância sendo classificada. A classe dessa instância
é então definida como aquela que for maioritária entre os vizinhos mais próximos encontrados.
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Conjuntos Nebulosos (Fuzzy Set): Essa abordagem foi desenvolvida para lidar com
atributos contínuos, como abordado por Han; Kamber; Pei (2011). Ao contrário da classificação
baseada em regras que estabelece pontos fixos de corte para estabelecer a classe dos atributos,
os conjuntos nebulosos fazem a classificação das instâncias com base na proximidade das
classes definidas, isso é, não há um ponto de corte, ou faixa de valores delimitada, mas a
aproximação dessas faixas. Não é uma classificação dicotômica, ou booleana, em que um objeto
está dentro ou fora do valor estabelecido. É estabelecido um score, um peso, que irá demonstrar
o quão próximo de determinado limite está o objeto analisado. Por exemplo, imagine que: “se
SALÁRIO > 30K” ENTÃO; “crédito = aprovado” SENÃO; “crédito = negado”. Em uma
classificação baseada em regras, uma pessoa com salário de 29.999 não teria aprovação de
crédito, embora o valor esteja extremamente perto do limite definido. Em uma avaliação
nebulosa, no entanto, não seriam considerados apenas os valores em si, mas a proximidade dos
valores aos requisitos definidos. Portanto, em uma análise de crédito, todo objeto pertenceria
em diferentes proporções às categorias de aprovado e negado. E, no exemplo proposto, o cliente
teria muito provavelmente seu crédito aprovado. Observe a Figura 14 que ilustra o
funcionamento de uma classificação Fuzzy fictícia, que relaciona a chance de aprovação de
crédito com salário anual.

Figura 14 - Fuzzy.

Fonte: Adaptado de Han; Kamber; Pei (2011, p.428)

Regressão Linear - As técnicas de regressão consistem em relacionar as chamadas
variáveis independentes (preditoras) a uma variável dependente (solução). As variáveis
preditoras são os atributos dos registros, enquanto a resposta é o que se quer prever. Portanto,
trata-se de uma tarefa similar à de classificação, ou seja, também está é considerada uma tarefa
de predição, mas, neste caso, estima-se um valor numérico ao invés de uma classe. As
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regressões podem ou não ser de ordem linear, a depender da natureza das relações entre as
variáveis (ex.: relações lineares, polinomiais ou logarítmicas).

2.4.3

Mineração de dados e desbalanceamento

Dizemos que um conjunto de dados está desbalanceado quando as classes se
distribuem de maneira desproporcional em uma população estudada. A performance dos
algoritmos de mineração de dados pode, portanto, ficar comprometida pela falta ou excesso de
dados de determinadas categorias uma vez que a natureza desses algoritmos é essencialmente
preditiva. Para exemplificar, podemos citar a classificação de pixels em imagens de mamografia
para detectar possíveis sinais de ocorrência de câncer utilizando algoritmos (Woods, K. et al,
1993). De maneira geral, em casos como esse, cerca de 98% dos dados, isto é, pixels, são
“normais” enquanto apenas 2% são “anormais” podendo ser indicativos de câncer, ou seja, a
amostra é extremamente desbalanceada. Sem balancear a amostra, dada a natureza preditiva
dos algoritmos, os resultados iriam sempre tender para uma predição negativa para câncer, uma
vez que existem mais dados dessa natureza (98% contra 2%). No entanto, no presente exemplo,
o custo de errar uma predição para ausência de câncer, quando na verdade há câncer é imenso.
Para contornar problemas de desbalanceamento, algumas abordagens já foram propostas, das
quais duas são aqui citadas. Uma é atribuir diferentes custos para as predições (Pazzani, M. et
al, 1994) e (Domingos, 1999). A outra abordagem é rearranjar a amostra inicial, seja hiperpopulando a categoria minoritária, seja sub-populando a categoria majoritária (Kubat; Matwin,
1998), (Japkowicz, 2000), (Lewis; Catlett, 1994), o que é feito através da criação de instâncias
sintéticas.
Undersampling - Consiste em obter uma subamostra das instâncias da classe
majoritária, que pode ser por uma seleção com ou sem reposição. Para Gonzalez (2008), o
principal ponto negativo do método é que ele pode causar prejuízo à análise descartando dados
que podem ser relevantes. Outro ponto relevante é que ao eliminarem-se dados, pode-se alterar
a distribuição probabilística original da amostra uma vez que apenas os dados majoritários estão
sendo removidos.
Gryzmala (2005) propôs uma abordagem interessante utilizando o conceito de Tomek
Link (Tomek, 1976) em que remove dados da classe majoritária da seguinte forma: imagine que
se tenha dois elementos 𝑋𝑚𝑎 e 𝑋𝑚𝑖, ambos pertencentes a classes distintas. Dizemos que
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𝑑 (𝑋𝑚𝑎, 𝑋𝑚𝑖 ) é a distância entre os dois objetos, o que é chamado de “par Tomek” ou Tomek
Link.

Caso não exista um exemplo 𝑋1 de tal modo que 𝑑(𝑋𝑚𝑎, 𝑋1 ) < 𝑑 (𝑋𝑚𝑎, 𝑋1 ) ou

𝑑 (𝑋𝑚𝑖, 𝑋1 ) < 𝑑(𝑋𝑚𝑎, 𝑋𝑚𝑖 ) então duas possibilidades são possíveis, ou os dois exemplos
(𝑋𝑚𝑎 e 𝑋𝑚𝑖) são ruído ou “borderlines”. Em ambos os casos a análise será beneficiada com
essa exclusão. Esse método pode ser utilizado tanto para redução de ruído, quanto para
balanceamento de classes quando apenas exemplos da classe majoritária são removidos.
Kubat e Matwin (1997) propuseram uma dinâmica com elementos das metodologias
propostas pôr Hart (1968) e Grazymala (2008). Após a exclusão dos Tomek Links, propõem-se
que sejam selecionados, aleatoriamente, um elemento da classe majoritária e todos elementos
da classe minoritária para compor um conjunto C’. Então, deve-se usar um algoritmo do tipo
1-NN usando os elementos de C’ para classificar os elementos da amostra, conjunto inicial C.
Todo exemplo que for classificado de maneira errada pelo algoritmo é então movido para o
conjunto C’. A ideia por trás do método é eliminar aqueles dados, da classe majoritária, que são
menos relevantes ou redundantes.
Oversampling – Neste caso, o balanceamento da frequência das classes é realizado
através da replicação aleatória de objetos da classe minoritária. Um dos pontos negativos, fica
evidente logo de início. Com a replicação de objetos, o perfil da distribuição probabilística é
alterado o que somado à existência de réplicas favorece casos de overfitting dos modelos
gerados, isso é, os modelos assumem a existência de regras e similaridades entres objetos
artificiais, réplicas que não existem na amostra original. No entanto, existem algoritmos capazes
de produzir instâncias sintéticas somadas a métodos heurísticos para evitar esse efeito de
overfitting, como no caso do SMOTE. O SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling
Technique) é um dos algoritmos capazes de criar instâncias sintéticas das classes minoritárias
a fim de balancear os dados. Primeiro, o SMOTE seleciona uma instancia aleatória A da classe
minoritária e encontra os k-vizinhos mais próximos, selecionando aleatoriamente um vizinho
B. Então, as instancias sintéticas são criadas por meio de uma combinação convexa das duas
instâncias A e B.
Decisões sensíveis ao custo - Diferente das técnicas de oversampling e undersampling,
essa técnica incorpora custos à tomada de decisão atribuindo valores fixos e diferentes para o
erro de classificação de objetos. O modelo utiliza uma matriz de custo que é definida pelo
analista de acordo com o problema estudado. De maneira geral a diagonal da matriz é nula, isso
é, classificar um objeto da classe “a” como “a” tem zero custo, enquanto classificar de forma
errada determinado objeto apresenta algum custo. Através da manipulação dos custos é possível
construir um algoritmo que, por exemplo, entende como custoso definir um objeto da classe
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minoritária como majoritária, mas não o contrário. Esse é o caso do algoritmo que analisa pixels
de imagens de mamografias para identificar câncer de mama apresentado por (Woods, K. et al,
1999). No cenário em questão, atribuir um falso negativo, isso é, classificar uma imagem como
negativa para câncer quando na realidade é positiva é extremamente indesejável, ao passo que
um falso positivo não é tão problemático, afinal, uma vez que testes secundários sejam
conduzidos o paciente saberá que não tem câncer.
Combinação de Métodos – Essas alternativas oferecem soluções de aplicações
conjuntas de diferentes métodos, reconhecendo, assim, que ainda não é claro qual alternativa é
melhor para lidar com o tratamento de desbalanceamento de dados. Resultados e trabalhos
científicos recentes mostram que que a combinação de métodos diferentes costuma resultar em
soluções melhores do que a aplicação de métodos isolados. (Casanova, 2005).
Yan e Liu (2003), por exemplo, testaram diferentes abordagens para a classificação de
dados desbalanceados e chegaram à conclusão que, o método SVM aliado a um préprocessamento e agrupamento foi uma ótima técnica para lidar com a presença de casos raros.
Weiss e Provost (2003), por sua vez, realizaram uma pesquisa que estuda a abordagem de um
algoritmo iterativo que executa uma seleção progressiva que produz a cada etapa conjuntos de
dados de treinamento baseados na performance da classificação anterior, alterando, de acordo
com a acurácia, a proporção de classes adicionadas na etapa seguinte.
Alguns estudos também abordam os chamados Boosting Algortihms, algoritmos
iterativos que podem ser combinados à técnica de seleção sensível a custo. Esses algoritmos
aumetam os pesos ou custos associados à classificação incorreta e diminuem os custos das
classificações corretas a cada iteração, forçando o aprendizado das classificações erradas a cada
etapa. Esse é o caso do Adacost. O Adacost é um algoritmo que resultou da combinação do
Adaboost e técnicas de seleção sensível ao custo. Em (Fan, W. et al, 1999) o Adacost mostrou
uma melhor performance que Adaboost, mostrando que a combinação de técnicas é uma
solução mais adequada em muitos casos.
Outra combinação interessante, proposta por Chawla, N. V. et al (2003) é o SMOTEBoost. Algoritmos do tipo “Boost” possuem uma tendência de overfitting uma vez que a cada
iteração os pesos são ajustados para focar na eliminação de falsos negativos, o que tende a gerar
um viés para falsos positivos. Para lidar com esse problema, o SMOTE-Boost combina as
iterações do Boost com a mecânica do SMOTE. Ao invés de alterar a distribuição dos dados de
treinamento a cada iteração, o SMOTE-Boost altera a distribuição adicionando novos dados
sintéticos da classe minoritária por meio da técnica do SMOTE.
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2.4.3.1 Métricas de performance

Sabendo-se que existem diversos algoritmos e técnicas de mineração, são necessárias
métricas para avaliar os resultados, de maneira a compará-los e medir a qualidade individual de
cada um, especialmente no que se refere à generalidade dos modelos obtidos. Na questão de se
medir a generalidade, em particular, o ideal é aplicar o modelo resultante em um conjunto de
dados para validação que seja totalmente independente dos dados utilizados para treino.
Normalmente, isto não é possível, pois conseguir dados suficientes para treinamento já é por si
só complexo.
Assim, durante a etapa de mineração, para evitar que modelos e suposições sejam
inferidos a partir de um único subconjunto, é comum que os dados sejam divididos em alguns
subsets, isso é, subconjuntos. A tendência é que quanto menor o número de subconjuntos
utilizados para desenvolver o modelo, menor será sua precisão quando aplicado aos demais
subconjuntos pois o modelo estará restrito aos subconjuntos selecionados inicialmente. A esse
fenômeno dá-se o nome de bias, do inglês “tendencioso” ou “enviesado”. Para contornar esse
efeito, os dados costumam ser divididos em ao menos três subconjuntos, sendo eles:
1 - Training Set ou Conjunto de Treinamento: Um subconjunto de dados é selecionado
e utilizado para desenvolver um modelo através de aprendizado supervisionado.
2- Test Set ou Conjunto de Testes: É um subconjunto independente utilizado para
testar o modelo desenvolvido a partir do Training Set.
3- Validation Set ou Conjunto de Validação: Um subconjunto de dados também
independente e, da mesma forma, para validação do modelo, mas é utilizado para ajustar os
parâmetros do algoritmo de aprendizado empregado. Somente após esgotado os ajustes e
construído o modelo final, este é avaliado pelo test set.
Estas análises também são importantes no contexto de desbalanceamento de classes.
De maneira geral, sem aplicar técnicas para “balancear” os dados, quando analisa-se uma
amostra de dados desbalanceados, os dados de classe minoritária são ignorados, afinal, como
descrito anteriormente, o algoritmo tentará ser o mais eficiente possível entendendo os dados
raros como ruído, promovendo classificações tendenciosas para casos majoritários. Por isso, a
média de acuracidade (taxa de classificações corretas por total de classificações) não costuma
ser uma boa métrica. No domínio estudado por Lewis e Catlett (1994), apenas 0,2% exemplos
são positivos e um algoritmo padrão, que não considera o desbalanceamento irá atingir 98,8%
de acuracidade ignorando a classe minoritária. Ou seja, apesar de alta acurácia o modelo não é
capaz de fazer uma classificação minimamente útil. Portanto, é importante considerar a precisão
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do algoritmo na classificação de cada classe e não exclusivamente do número total de
classificações corretas e incorretas.
A título de melhor entendimento, a literatura costuma abordar os problemas dessa
natureza através de um estudo de caso padrão de classes binárias: positiva e negativa. A classe
positiva é convencionada como a minoritária e a negativa aquela que é majoritária. A Tabela 1
apresenta a matriz de confusão, popularmente utilizada na interpretação de resultados de
algoritmos onde TP (true positives) e TN (true negatives) quantificam, respectivamente, testes
positivos e testes negativos classificados corretamente, e FP (false positives) e FN (false
negatives) os testes positivos e negativos classificados de forma errônea, os falsos positivos e
falso negativos.

Tabela 1 - Matriz de Confusão.
Instância/Classificação

Classificado

Classificado

Como Negativo

Como Positivo

Negativo

TN

FP

Positivo

FN

TP

Fonte: (Autor, 2020)

Além esses valores absolutos, existem ainda estatísticas que podem ser calculadas a
partir da matriz de confusão, que são apresentadas nas Equações 2.1, 2.2, 2. 3, 2.4 e 2.5, onde
β (Equação 2.5) diz respeito a importância relativa entre Precisão e Sensibilidade, normalmente
definida como igual a 1.

𝐴𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁
𝑇𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑎𝑥𝑎𝐹𝑃 =

𝐹𝑃
𝑇𝑁 + 𝐹𝑃

𝑇𝑎𝑥𝑎𝑇𝑃, 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 =

𝑇𝑃
𝑇𝑃 + 𝐹𝑁

𝑇𝑃
𝑇𝑃 + 𝐹𝑃

(2.1)

(2.2)

(2.3)

(2.4)
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𝐹𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =

(1 + 𝛽2 ) ∗ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜
𝛽2 ∗ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 + 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜

(2.5)

A relações também podem ser exploradas pela curva ROC, Relative Operating
Characteristics, onde o eixo horizontal diz respeito à taxa de Falsos Positivos (FP) e o eixo
vertical diz respeito aos casos positivos classificados de maneira correta (TP), sensibilidade. A
ROC irá dar forma às matrizes de confusão (que exploram as métricas TP, TN, FP e FN) de
acordo com os limites escolhidos para classificação. A Figura 15 representa uma curva ROC
fictícia, através dela é possível observar que existe um tradeoff, um dilema fundamental onde
a melhora da classificação de determinada classe se dá ao custo de perda de acuracidade na
outra classificação.

Figura 15 - Curva ROC.

Fonte: (Autor, 2020)

A área sob a curva (AUC, Area Under ROC Curve) está associada à capacidade de
classificação de determinado modelo. Quanto maior a AUC, melhor o poder preditivo, pois
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significa que há um ponto de escolha dos limites de classificação em que se consegue obter alto
TP e baixo FP.
O melhor modelo de previsão possível seria representado pelo ponto (0,1), no canto
superior esquerdo do plano descrito pelo espaço ROC. Nesse ponto a taxa TP, ou sensibilidade,
é de 100%, assim como a especificidade (TN/ TN+FP). Portanto não existem falsos positivos
ou negativos. Para compreender melhor o que a curva ROC representa, note a diagonal
imaginária representada na Figura 16. Qualquer ponto sob a diagonal representa soluções em
que TP = FP, isso é, a proporção de instancias corretamente classificadas é a mesma que
instancias incorretamente classificadas. Soluções aleatórias, em caso de distribuições
simétricas, produziriam pontos pertencentes à linha diagonal do espaço (Figura 16). Por isso,
considera-se soluções que estejam acima da diagonal soluções melhores que aleatórias
enquanto as que se situam abaixo da diagonal são soluções piores que seleções aleatórias.

Figura 16 - Curva ROC, Diagonal de Aleatoriedade.

Fonte: (Autor, 2020)

A fórmula “valor de F” (5) é também muito popular nesse tipo de análise. É uma média
harmônica entre TP (3) e Precisão (4). Um alto valor de F indica que tanto precisão (4) quanto
TP rate estão altos. A fórmula pode ainda ser ajustada através do parâmetro β, que corresponde
ao peso dado à relação precisão (4) e taxa de TP (3).

2.5 Softwares
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Hoje estão disponíveis uma grande quantidade de ferramentas desenvolvidas para a
Mineração de Dados, sendo grande parte delas amigáveis a profissionais de outras áreas que
não a de ciência de dados. Alguns softwares e ferramentas populares são: Clementine
(desenvolvido pela SPSS), IBM Intelligent Miner (desenvolvido pela IBM), Oracle Data
Mining (desenvolvido pela Oracle) e o Weka.
Sobre o Weka, trata-se de um software de código aberto emitido sob a GNU, General
Public License que disponibiliza uma série de algoritmos para mineração. Os algoritmos podem
ser aplicados utilizando-se a GUI (Graphical User Interface), sem necessidade de programação,
ou utilizados importando-se as bibliotecas disponibilizadas para programas Java. Os algoritmos
disponíveis no Weka podem ser utilizados em atividade de pré-processamento, classificação,
regressão, agrupamento, regras de associação e visualização. Por se tratar de um programa
“aberto” é muito comum sua utilização na comunidade acadêmica.

3

ESTUDO DE CASO

Uma vez compreendidos os principais pontos referentes ao funcionamento de motores
aeronáuticos a jato, a natureza e impactos gerados por vibração em sistemas mecânicos e as
principais metodologias e ferramentas para mineração de dados, será dado início ao estudo de
caso do presente trabalho com o objetivo de explorar os temas abordados durante a revisão,
trazendo descobertas e contribuindo com a fomentação de mais estudos na área. O estudo será
divido em três grandes seções, são elas: Abordagem Inicial, Preparação, Mineração de dados e
Conclusão. Cada qual organizada e dividida em subprocessos que serão abordados no início de
cada seção.
Dada a sensibilidade dos processos executados, especialmente no que se refere ao
sigilo exigido pela instituição fornecedora dos dados, os processos não serão totalmente abertos.
Os atributos analisados serão abordados de maneira genérica e terão seus nomes simbolizados
por valores inteiros positivos aleatórios.
De acordo com a metodologia escolhida, os dados da empresa foram coletados de duas
fontes principais: primeiro, os que Turroni e Mello (2012) chamam de “peso-leve”, que são
coletados através de entrevistas, observações e discussões entre mecânicos, engenheiros e
gestores da produção. Esse tipo de dados é de grande relevância uma vez que consideram a
experiência e visão dos processos por meio da percepção dos agentes. segundo os “pesospesados”, que são dados predominantemente quantitativos e que irão ser traduzidos no formato
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matricial de dados. Os atributos relacionados à montagem dos motores, chamados de “Data
Names” e das assinaturas de vibração de N2 durante teste.

3.1 Abordagem inicial

Durante essa fase, a questão central, definida no início desse trabalho (qual conjunto
de atributos são mais influentes no excesso de vibração do eixo de alta rotação do motor (N2)
e qual conjunto de algoritmos é capaz de gerar o melhor modelo de classificação/predição de
instâncias para o cenário estudado?), foi revisitada. Foi identificado que a rejeição de motores
para o excesso de vibração se traduzia em um grande ônus para a empresa. Nesses casos, os
motores deveriam ser encaminhados novamente para linha de produção, seguindo para o
processo de desmontagem e, então, serem remontados. Como não existem modelos para prever
a rejeição dos motores, ou mesmo estudos realizados pela empresa para melhor compreender a
relação histórica das vibrações com os registros de montagem, esse trabalho irá promover o
estudo das relações entre os atributos de montagem e o excesso de vibração. Assim como,
também irá propor o melhor modelo de previsão dentre as alternativas estudadas. Dessa forma,
a empresa contará com um método valioso para analisar se o motor deve seguir para teste ou
não.

3.2 Preparação

Todo o processo e metodologia, seguidos da condução das análises que se sucedem,
tiveram como base os estudos e modelos de conhecimento extraídos de dados apresentados for
Han; Kamber; Pei (2011) e Fayyad; Piatetsky; Smyth (1996). Ambos os modelos possuem
como pilares da investigação a compreensão clara dos processos ao qual o problema analisa se
circunscreve e a definição objetiva dos atributos e classes (conjunto de dados) que serão
analisados. A essa etapa convencionou-se chamar “Preparação”.
Durante a preparação foram conduzidos estudos sistemáticos das operações de
montagem dos motores, descrevendo e compreendendo as principais atividades que são
realizadas durante os processos internos da empresa e como seus resultados são registrados.
Identificou-se que os dados referentes a atributos de montagem são registrados em um
sistema próprio da empresa, elaborado sob medida para atender aos requisitos da operação e
que todos os valores dos processos mais importantes referentes à montagem são registrados
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como valores numéricos pelos próprios operadores. Sendo o registro da operação condição para
que se possa dar continuidade aos processos.
Uma vez identificado que existem grandes quantidades de dados disponíveis para
análise, foi necessário selecionar quais atributos seriam analisados. A análise de todos os dados
disponíveis não foi vislumbrada uma vez que a maior parte dos dados de montagem,
empiricamente, pouco tem a ver com vibração. Com o intuito de diminuir o tempo de
processamento de dados e organizar uma análise mais concisa e objetiva, deu-se início a uma
pré-seleção de atributos.
O processo de definição de atributos foi feito sob tutela dos especialistas da área
(engenheiros, técnicos e gestores) somadas aos estudos desenvolvidos na revisão de literatura
do presente trabalho. Atributos associados a peças rotativas e seus respectivos balanceamentos,
por exemplo, foram selecionadas sem exceções uma vez que as relações de causa e efeito com
vibração são bem conhecidas. Ficou definido que os processos a atributos estudados seriam
restritos aos processos de montagem do compressor de alta pressão, turbina de alta pressão e
operações relacionadas a checagem do compressor e peças rotativas, que estão especialmente
sujeitas a efeitos de desbalanceamento mecânico. Atributos com baixa probabilidade de relação
com vibração foram excluídos dessa análise, assim como valores categóricos relacionados ao
tipo do motor, área de teste, horário etc.
Ao fim do processo de preparação, o conjunto de dados a ser analisado começou a
tomar forma, sendo composto por 120 atributos e 380 instâncias. Observou-se, nesse momento,
que os dados referentes a teste, isso é, atributos relacionados à vibração e à definição de classe
de cada instância (motor aprovado ou motor rejeitado) estava registrada em um segundo banco
de dados.

3.2.1

Integração

Para definir o conjunto de dados a ser analisado, foi necessário combinar os atributos
pré-selecionados na fase de preparação com os atributos e classe registrados em um segundo
banco de dados. Esse processo de combinação de dados é muito comum e chamado,
popularmente, como “Integração” segundo Han; Kamber; Pei (2011).
O processo de integração foi executado por meio do software Excel e a elaboração de
um código VBA, Visual Basic for Applications, linguagem de programação utilizada para
construir algumas das aplicações do Microsoft Office. Dessa forma, o conjunto de dados de
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montagem foi combinado ao conjunto de dados de teste. Uma secção do código elaborado em
VBA pode ser observada na Figura 17.

Figura 17 - Parte do Código VBA utilizado.

Fonte: (Autor, 2020)

Os dados foram combinados e formatados, inicialmente, em um arquivo do tipo “.csv”,
formato comum para bancos de dados e aceito em vários softwares voltados à ciência dos dados.
Ao término do processo de integração, chegou-se à definição do conjunto de dados para iniciar
o processo de mineração de dados , composto por 143 atributos (todos numéricos), o atributo
classe (aprovado/rejeitado) e 380 instâncias. Quanto à classe de estudo, trata-se de uma classe
binária, isto é, os motores são classificados como rejeitados ou aprovados de acordo com um
parâmetro de corte associado à vibração de N2. Esse valor de corte foi fixado pela engenharia
(acordo de sigilo), sendo todas as instâncias acima do valor estipulado classificadas como
rejeitadas.

3.3 Mineração de dados

Nessa etapa serão abordados os processos utilizados na mineração de dados, lembrando
que todas as técnicas aqui utilizadas foram também abordadas na revisão de literatura.

3.3.1

Análise inicial

Com o conjunto de dados bem definidos, deu-se prosseguimento à fase de análise
inicial dos dados e pré-processamento através do software, de uso público, Weka. Uma análise
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superficial dos dados indicou que muitos dos atributos possuíam dados faltantes, problema
comum em análise de dados. Para evitar falsas interpretações, foi adotado o seguinte critério:
todos os atributos com mais do que 70% de atributos faltantes foram eliminados da análise.
Sendo assim, foram descartados da análise 64 atributos. Esse processo foi acompanhado pelas
partes interessadas que confirmaram que os parâmetros em questão tratavam-se de operações
não obrigatórias, ou seja, não executadas para todos os motores. Restaram, portanto, 79
atributos para estudo e compreensão.
Com a utilização do Weka, foram obtidas estatísticas básicas para todos os atributos:
mínimo, máximo, média e desvio padrão e histogramas. Os histogramas, automaticamente
produzidos pelo software, ainda diferenciam a classe dos dados através de cores. Para esse caso,
em específico, adotou-se o vermelho para designar os motores rejeitados, isso é, as classes
positivas, e a cor azul para designar classes negativas, isso é, motores aprovados.
Observe que adotou-se, conforme já descrito, a convenção de chamar as instâncias da
classe minoritária (motores rejeitados) de instâncias positivas.
Uma análise visual inicial já permite identificar que certos atributos de montagem se
relacionam com a definição de classe. É possível observar que certas instâncias positivas se
concentram em certas faixas de parâmetros, não se distribuindo igualmente ao longo do eixo X.
A Figura 18 demonstra um dos casos em que é possível observar a maior frequência
de instâncias positivas em determinada faixa do atributo 29, selecionado.

Figura 18 - Histograma - Atributo 29.

Fonte: (Autor, 2020)
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Já com relação à maior parte dos dados de montagem, não é possível verificar uma
correlação clara visualmente, como mostrado na figura 19. Percebe-se que há motores
reprovados distribuídos por toda a faixa de valores do atributo de montagem.
Figura 19 - Histograma – Atributo 62.

Fonte: (Autor, 2020)

Outro recurso interessante, também utilizado durante a análise inicial, foi a
visualização da distribuição de instâncias em um plano. Essa é uma excelente ferramenta para
a interpretação inicial dos dados. Observe as Figuras 20-23, que dizem respeito à distribuição
de motores, em diferentes planos.

Figura 20 - Distribuição de motores, Classe vs. Atributo 6.

Fonte: (Autor, 2020)
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Através desse recurso visual é possível interpretar que segundo a Figura 20 parece
haver uma relação entre o atributo 6 e definição de classe. Isso porque os pontos referentes a
motores rejeitados concentram-se em determinada faixa (área hachurada) do atributo 6,
comportamento que não é visto em motores aprovados (pontos azuis).
Em contra partida, a Figura 21 mostra um caso em que não há relação aparente entre
o parâmetro e a classe. Observe que na Figura 21 tanto os motores rejeitados quanto aprovados
distribuem-se de maneira similar pelo eixo do atributo 8.

Figura 21 - Distribuição de motores, Classe vs. Atributo 8.

Fonte: (Autor, 2020)

A Figura 22 mostra a relação entre dois atributos, ou seja, desta vez a classe não é
considerada. Nesse caso, observa-se a relação entre a distribuição dos motores e dois atributos,
o atributo 77 e o atributo 29. É possível observar que motores rejeitados estão concentrados em
certa faixa do gráfico, em contraste com os motores aceitos. Essa visualização permite concluir
que deve haver uma relação entre os dois parâmetros e a composição de classe.
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Figura 22 - Distribuição de motores, Atributo 77 vs. Atributo 29.

Fonte: (Autor, 2020)

De maneira análoga, o Weka também permite a visualização da distribuição dos
motores em três dimensões, adicionando mais um eixo à análise, como pode ser observado na
Figura 23.

Figura 23 - Distribuição de motores, Atributo 19 vs. Atributo 21 vs. Atributo 43.

Fonte: (Autor, 2020)
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Como conclusão da etapa de análise inicial foi também observado que o conjunto de
dados é bem desbalanceado, isso é, a quantidade de instâncias da classe negativa é muito
superior à quantidade de classes positivas. A proporção é de, aproximadamente, 7:1.

3.3.2

Pré-processamento, seleção de atributos

A fase de pré-processamento é vital para garantir uma análise de dados precisa. A
maior parte dos algoritmos de mineração já executa estratégias de pré-processamento em suas
aplicações, no entanto, como esse trabalho objetiva identificar os atributos que mais se
correlacionam com taxas de vibração, essa etapa do trabalho é dedicada a explorar dois
algoritmos de seleção de atributos, isso é, de identificação de atributos mais relevantes para a
análise. Lembrando que algoritmos de seleção são recursos interessantes para minimizar os
tempos de processamento, quando se lida com muitos atributos, e aumentar o grau de precisão
das análises removendo certos atributos que contribuem para a composição de ruído.
A amostra de dados analisada possui ao todo 79 atributos. Para avaliar a influência dos
atributos na classificação das instâncias, utilizaram-se dois algoritmos de seleção de atributos
na amostra de dados sem nenhuma utilização de técnica de balanceamento ou outro préprocessamento.
O primeiro algoritmo testado foi o CfsSubset em conjunto com a heurística BestFirst,
com o critério de parada configurado para 5 subconjuntos consecutivos de performance inferior.
O CfsSubsetEval fornece como resultado um subconjunto de atributos relevantes para a
definição de classe. Observe os resultados da aplicação desse filtro pelo software Weka na
Figura 24. Lembrando que os nomes dos atributos foram convertidos em números inteiros de 1
a 79, sendo 80 o atributo referente à classe.
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Figura 24 - Resultados do Algoritmo CfsSubset.

Fonte: (Autor, 2020)

Como foi abordada na revisão de literatura, o Cfs compara a performance de
subconjuntos de atributos por meio de heurísticas. Entende-se que os atributos selecionados
nesse subconjunto se relacionam de forma a influenciar a classe.
Como resultado do experimento, o subconjunto proposto pelo atributo foi limitado a
11 dos 79 atributos, uma redução de cerca de 86% dos parâmetros analisados. Sendo
identificados como os parâmetros mais relevantes os de número: 2, 19, 29, 50, 51, 61, 68, 71,
72, 75 e 79.
O segundo algoritmo de seleção testado foi o InfoGain que, diferente do CfsSubset,
identifica a relevância de cada atributo individualmente. Como resultados, tem-se um índice
de relevância para cada atributo da amostra, descritos em ordem decrescente de relevância.
Observe os resultados na Figura 25 extraída do software Weka. Foram selecionados
28 atributos (com score > 0) com algum grau de correlação com a classe. Propondo uma redução
de cerca de 64,5% dos atributos estudados.
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Figura 25 - Resultados do Algoritmo InfoGain.

Fonte: (Autor, 2020)

3.3.2.1 Comparação de algoritmos de seleção

A fim de compreender qual dos algoritmos de seleção melhor performou no conjunto
de dados em questão, realizou-se o seguinte experimento. Seis algoritmos de classificação
foram aplicados em três cenários diferentes. No primeiro cenário, os seis algoritmos de
mineração foram aplicados no conjunto de dados original, sem nenhum tipo de préprocessamento ou aplicação de algoritmo de seleção de atributos. Os resultados desses testes
serviram como base comparativa para a performance dos cenários seguintes, em que foram
aplicados antes do uso de algoritmos de classificação o algoritmo CfsSubset (cenário 2) e o
algoritmo IngoGain (cenário 3).
Os resultados podem ser observados na Tabela 2, em que se utilizou a métrica “Fvalor” para efeitos de comparação uma vez que essa métrica corresponde à média harmônica
dos valores da taxa TP e Precisão. Os algoritmos de classificação testados foram: Naive Bayes,
kNN, Adaboost, J48, Random Forest e SMO (Sequential Minimal Optimization), que é uma
implementação do método SVM. É importante relembrar que quando mais próximo de 1 é o Fvalor, melhor o poder preditivo do modelo gerado.
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Tabela 2 - Comparação F-valor por Algoritmo de Classificação. Para o kNN,
considerou-se os 10 vizinhos mais próximos.

Fonte: (Autor, 2020)

A Tabela 3 resume os melhores resultados (em amarelo na Tabela 2) e mostra, em
termos percentuais, quanto a aplicação dos algoritmos de seleção melhoraram o F-valor.

Tabela 3 - Comparação de Melhora do F-valor médio pós Seleção de Atributos.

Fonte: (Autor, 2020)

É possível observar que em ambas as aplicações, os resultados das classificações
melhoram ainda que com um menor número de atributos em consideração. Esse é um exemplo
de que métodos de seleção são um conjunto de ferramentas importantes na análise de dados,
capazes não só de diminuir tempo de processamento como melhorar a performance de
mineração. Para o caso em questão, o algoritmo CfsSubset mostrou-se um pouco melhor.
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Com relação à seleção de atributos, é curioso observar que todos os atributos
selecionados pelo CfsSubset foram também selecionados pelo InfoGain, sendo que a grande
maioria possui influência já conhecida do ponto de vista de engenharia. A maioria diz respeito
a valores de balanceamento das peças rotativas, como concentricidade, circularidade, run-out
axial e run-out radial.
Essas relações já são conhecidas como as principais causas de vibração em sistemas
rotativos, no entanto, algumas relações são novas e poderão ser melhor exploradas pela empresa
e em possíveis trabalhos futuros.
Dada a confidencialidade de dados, não será possível aprofundar nos resultados e
relações entre os atributos mais relevantes.

3.3.3

Construção de modelos preditivos para diversos cenários

Nessa etapa, foram testadas diferentes combinações de algoritmos para definir qual
melhor performa no cenário estudado. Uma vez identificada a melhor combinação, a empresa
terá a seu dispor um modelo para previsão de rejeição de motores pós teste. Essa será a maior
contribuição desse trabalho.

3.3.3.1 Definição das métricas

O conjunto de dados estudado, como visto na análise inicial, é um conjunto
desbalanceado. Esse tipo de situação não é nova na literatura e já foi abordada por muitos
autores e explorado nesse trabalho. Para efeitos de métricas, portanto, a acuracidade (taxa de
acertos totais, ou seja, para ambas as classes) é pouco relevante uma vez que um algoritmo que
possuísse um viés de classificação de instâncias como negativas teria ainda uma alta taxa de
acuracidade. Por exemplo, caso o algoritmo opte por ignorar as classes positivas, sempre
classificando qualquer classe como negativa, ainda teria uma acuracidade relativamente alta,
próxima a 88%.
Por isso, as análises dos resultados das combinações exploradas não basearam-se nos
valores de acuracidade. Como o objetivo principal da análise é desenvolver um modelo que
melhor identifique instâncias positivas, isso é, de rejeições, as métricas referentes à
classificação de instâncias positivas serão as mais relevantes para o estudo. As principais
métricas escolhidas foram:
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- Taxa TP ou sensibilidade: Taxa de verdadeiros positivos, i.e., instâncias corretamente
classificadas de uma classe. Em especial, houve maior foco na TP para a classe de rejeição, isso
é, a taxa de instâncias de rejeição corretamente classificadas.
- Taxa FP: Taxa de falsos positivos, i.e., instâncias incorretamente classificadas de
uma classe. Houve atenção especial aos casos de FP para a classe de aprovados, isso é, os casos
em que instâncias de rejeição foram classificadas como aprovadas. Deseja-se, obviamente, um
valor de FP próximo a zero.
- Precisão: Dentre todas as instâncias classificadas como positivas, consiste na
proporção daquelas que, de fato, são positivas. Nesse caso, quanto mais próxima de 1 for o
valor da precisão, melhor.
- F-valor: É a média harmônica das métricas precisão e sensibilidade. Um F-valor igual
a 1 indica que as instâncias são perfeitamente classificadas, isso, é apresentam tanto
sensibilidade quanto precisão iguais a 1. É uma medida muito relevante em casos como o
estudado, em que há desbalanceamento.
- ROC Área, ou AUC – Diz respeito a área da curva ROC. É uma métrica muito
importante nessa análise, oferecendo uma visão global sobre a performance dos algoritmos em
todos os thresholds de classificação possíveis. Quanto maior o valor da área ROC, melhor a
performance do algoritmo.

3.3.3.2 Definição dos algoritmos e cenários de estudo

Nessa etapa, serão definidos os algoritmos que serão testados e suas combinações.
Serão alvo desse estudo comparativo 6 algoritmos de mineração (NaiveBayes, kNN, SMO,
AdaBoost, J48 e Random Forest) combinados a 2 algoritmos de seleção de atributos (CfsSubset,
InfoGain) e um algoritmo de balanceamento (SMOTE). O que irá resultar em 36 combinações
possíveis. A título de melhor compreensão e entendimento, as etapas de teste serão divididas
em 6 cenários. São eles:
- Cenário 1: Conjunto de dados sem tratamento. Isso é, os algoritmos foram aplicados
nos dados sem nenhum algoritmo de pré-processamento, como um algoritmo de seleção de
atributos ou um algoritmo para balanceamento de dados, como o SMOTE.
- Cenário 2: Conjunto de dados previamente submetidos ao algoritmo de seleção de
atributos CfsSubsetEval utilizando a heurística BestFirst.
- Cenário 3: Conjunto de dados previamente submetidos ao algoritmo de seleção de
atributos InfoGain.
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- Cenário 4: Conjunto de dados previamente balanceados a partir da aplicação do
algoritmo SMOTE, regulado para criação de 600% de instâncias sintéticas na classe de rejeição.
- Cenário 5: Conjunto de dados previamente submetidos ao algoritmo de seleção de
atributos CfsSubsetEval+Best-first e então submetidos ao algoritmo SMOTE para
balanceamento.
- Cenário 6: Conjunto de dados previamente submetidos ao algoritmo de seleção de
atributos InfoGain e então submetidos ao algoritmo SMOTE para balanceamento.
A Tabela 4 resume os cenários:

Tabela 4 - Composição dos Cenários de Estudo.

Fonte: (Autor, 2020)

3.3.3.3 Fase de testes

A aplicação dos algoritmos se deu através da divisão, aleatória, do conjunto de dados
em dois subconjuntos. Um conjunto de treinamento, possuindo 2/3 das instâncias totais,
utilizado para a construção dos modelos de classificação, e um conjunto de teste, referente ao
1/3 restante dos dados totais, utilizado para avaliar o modelo resultante através das métricas já
descritas.
Os 6 algoritmos selecionados foram, então, testados nos 6 cenários propostos. Os
dados foram compilados em uma tabela única para fins de comparação e visualização, conforme
Figura 26. Lembrando que cada métrica possui três valores, referentes à classe positiva, à classe
negativa e à média destes dois casos.
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Figura 26 - Matriz de Resultados dos Algoritmos.

Fonte: (Autor, 2020)

3.4 Análise comparativa dos resultados

Inicialmente, os seis cenários foram comparados de maneira geral, sem atentar-se aos
algoritmos de maneira independente. Para realizar essa análise foi utilizada a ferramenta de
formatação condicional do Excel, programada para definir através do gradiente de cores os
melhores resultados para cada métrica. Convencionou-se com a cor vermelha os melhores
resultados e amarelo para os piores resultados. A ferramenta colore, gradualmente, as células a
fim de facilitar a interpretação visual dos dados que foram divididos em 6 cenários e três classes
de métricas, as métricas que dizem respeito à classificação de instâncias positivas, negativas e
a média de ambas. Observe que os cenários 1, 2 e 3 carecem de balanceamento, enquanto que
os cenários 4, 5 e 6 foram balanceados através de adições de instâncias sintéticas via algoritmo
SMOTE.
Observe a Tabela 5.
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Tabela 5 - Cenários e suas métricas formatados condicionalmente.

Fonte: (Autor, 2020)

Pode-se observar através da tabela 5 que os cenários que apresentaram melhores
resultados, independente dos algoritmos utilizados, foram os cenários que foram balanceados
via SMOTE. É possível observar que a cor vermelha se concentra mais nas células da parte
inferior da tabela, sendo majoritária nos cenários 4, 5 e 6. Como o objetivo é desenvolver um
modelo capaz de classificar instâncias positivas da melhor forma possível, as análises se
concentram nos resultados das métricas para a classificação de instâncias positivas (rejeição).
E, como critério secundário, foram avaliadas as métricas referentes à classificação das
instâncias negativas. Vale ressaltar, que além dos artifícios visuais, os dados foram comparados
através da seleção dos 10 melhores valores das métricas, considerando apenas instâncias
positivas, aquelas que mais interessam. Observe a Tabela 6, em que os 10 melhores valores
para cada métrica são hachurados em vermelho. Mais uma vez fica evidente que algoritmos que
foram tratados por meio da criação de instâncias sintéticas via SMOTE (cenários 4,5 e 6) são
os que têm melhor performance.
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Tabela 6 - 10 Melhores Valores Para Cada Métrica.

Fonte: (Autor, 2020)

A Tabela 7 resume os resultados das métricas de cada algoritmo para instâncias
positivas, para os cenários 4, 5 e 6.
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Tabela 7 - Resultados Para Classificação de Instancias Positivas.

Fonte: (Autor, 2020)

Para determinar qual a melhor combinação de algoritmos e cenário para utilização no
problema, foi definida a seguinte metodologia. Primeiro, a performance de cada algoritmo será
comparada nos três cenários (4, 5 e 6). Uma vez selecionado a melhor combinação para cada
algoritmo, são então postas em comparação as seis combinações entre si.
As métricas de cada algoritmo foram comparadas nos três cenários selecionados.
Apenas uma aplicação dentro dos três cenários foi escolhida para ser confrontada com a melhor
combinação dos demais algoritmos. Para determinar quais algoritmos performam melhor,
recorreu-se à utilização de tabelas comparativas e gráficos estilo “radar” para comparar as 4
métricas principais. Também foram definidos graus de relevância para cada métrica relacionada
à classificação de instâncias positivas, sendo da mais importante para a menos importante, no
contexto analisado: Taxa TP, área da curva ROC, Precisão e Taxa FP.

3.4.1

Análise comparativa da performance para cada algoritmo de classificação

São comparados, nesse momento, as métricas de classificações de instâncias positivas
para cada um dos 6 algoritmos em 3 cenários, de maneira individual.
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3.4.1.1 Naïve Bayes

Primeiro são analisadas as aplicações do algoritmo Naive Bayes. Observe a Figura 27
que explora a performance do algoritmo nos três cenários selecionados através da tabela e
gráfico apresentados. É possível observar que o algoritmo performa melhor no cenário 4 uma
vez que essa combinação só tem as métricas FP Rate (+) e Precisão (+) dominadas por outros
cenários, possuindo as duas métricas mais relevantes como dominantes. Portanto, a combinação
Naive Bayes no cenário 4 é confrontada na segunda etapa dessa análise.

Figura 27 - Comparativo de Métricas para o Algoritmo Naive Bayes em 3 cenários.

Fonte: (Autor, 2020)

3.4.1.2 kNN

Considerando que dentre as métricas analisadas, a TP para a classe de rejeição é a mais
relevante, conclui-se que o cenário em que o algoritmo kNN, k=10, melhor performa é o cenário
de número 4, como pode ser observado na Figura 28.

80

Figura 28 - Comparativo de Métricas para o Algoritmo kNN em 3 cenários.

Fonte: (Autor, 2020)

3.4.1.3 Adaboost

A análise do Algoritmo Adaboost pode ser resumida na Figura 29. O cenário 6 mostrou
dominar os demais cenários em todas as métricas, exceto na TP Rate para rejeição, em que se
mostrou um pouco menos eficiente que os demais cenários. Analisando as demais métricas e,
em especial os valores da curva ROC, chegou-se à conclusão de que o melhor cenário foi o de
número 6. Observe a Figura 29.
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Figura 29 - Comparativo de Métricas para o Algoritmo Adaboost em 3 cenários.

Fonte: (Autor, 2020)

3.4.1.4 J48

A próxima análise é do algoritmo J48, em que a melhor performance ocorre também
no cenário 6, como é possível observar na Figura 30. Essa combinação será abordada, de forma
mais profunda nas conclusões desse trabalho uma vez que por ser um algoritmo de árvore de
decisão ele fornece um “mapa” para classificação de instâncias, sendo as relações encontradas
por esse algoritmo muito valiosas para a compreensão de quais atributos são relevantes para a
rejeição de motores, e como analisá-los.

82
Figura 30 - Comparativo de Métricas para o Algoritmo J48 em 3 cenários.

Fonte: (Autor, 2020)

3.4.1.5 Random Forest

Os resultados do algoritmo Randon Forest podem ser observados na Figura 31, em que
as melhores métricas ocorrem no cenário 5, que só é superado em uma métrica, a ROC área, do
cenário 4.
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Figura 31 - Comparativo de Métricas para o Algoritmo Random Forest em 3 cenários.

Fonte: (Autor, 2020)

3.4.1.6 SMO

Finalmente, os resultados do último algoritmo, SMO, podem ser encontrados na Figura
32, em que as melhores métricas ocorrem no cenário 4.
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Figura 32 - Comparativo de Métricas para o Algoritmo Random Forest em 3 cenários.

Fonte: (Autor, 2020)

3.4.2

Etapa final de comparação

Uma vez selecionados para cada algoritmo qual combinação de cenário gera os
melhores resultados, todos os dados foram compilados na Tabela 8 para que se pudesse explorar
as comparações entre os mesmos e definir qual será o mais indicado para ser aplicado na
situação problema.
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Tabela 8 - Comparação Final Entre Combinação do Melhor Cenário Para Cada
Algoritmo.

Fonte: (Autor, 2020)

Na Tabela 8, os dados hachurados em vermelho correspondem aos melhores valores
para cada métrica analisada. Pode-se, então, descartar os algoritmos que são completamente
dominados pelos demais, isso é, que nenhuma de suas métricas é a melhor em termos
comparativos com as demais. Excluem-se então 4 combinações. O algoritmo kNN associado
ao cenário 4, o algoritmo Adaboost associado ao cenário 6, o algoritmo J48 associado ao cenário
6 e o algoritmo SMO aplicado ao cenário de número 4.
As duas combinações mais relevantes são, portanto, as apresentadas na Tabela 9, em
que agora são confrontadas as métricas referentes à média de performances para ambas as
classes, isso é, levando-se em conta como a combinação performa na média, para classificar
classes positivas e negativas.

Tabela 9 - Tabela Comparativa NaiveBayes em cenário 4 e Random Forest em Cenário
5.

Fonte: (Autor, 2020)

A aplicação do algoritmo Random Forest após a utilização do seletor de atributos
CfsSubsetEval+BestFirst e balanceamento via criação de instancias sintéticas com SMOTE
(cenário 5) se mostrou superior às demais combinações, apresentando a melhor performance a
partir da metodologia utilizada.
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Observe a Figura 33, retirada do software Weka referente aos resultados dessa
combinação. Nela, é possível observar as métricas comparadas e a matriz de confusão da
aplicação. É possível ver que 109 dos 112 casos de motores Aceitos são classificados como
aceitos (3 Falsos Negativos) e 101 dos 107 motores Rejeitados são classificados como
rejeitados (6 Falsos Positivos).

Figura 33 - Resultados do Modelo de Predição Random Forest + CfsSubset + SMOTE.

Fonte: (Autor, 2020)

Vale ressaltar que apesar de não ter sido o algoritmo que melhor performou, o J48
combinado ao cenário 6 deve também ser melhor investigado. Isso porque, por se tratar de um
algoritmo do tipo “arvore de decisão”, é possível extrair relações claras e relevantes da árvore
utilizada pelo algoritmo durante o processo de classificação. Observe a Figura 34 com os
resultados da aplicação do algoritmo J48, extraídas do Weka, quando aplicado à amostra préprocessada pelo seletor de atributos InfoGain e balanceado pelo algoritmo SMOTE.
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Figura 34 - Resultados do Modelo de Predição InfoGain + SMOTE + J48.

Fonte: (Autor, 2020)

A Figura 33 mostra a performance global do algoritmo, isso é, tanto para a
classificação de instâncias positivas, quanto negativas. Sendo possível observar que o algoritmo
classifica de maneira mais precisa as instâncias positivas do que as negativas, possuindo uma
taxa TP para instâncias positivas de 0,944. Ou seja, 94,4% das instâncias classificadas como
positivas são, de fato, positivas. Portanto, pode-se confiar com alto grau de precisão nas relações
geradas pela árvore de decisão, em especial as que levam à classificação de instâncias positivas.
Observe a Figura 35, extraída do Weka, que diz respeito à árvore de decisão utilizada pelo
modelo elaborado.

Figura 35 - Árvore de Decisão do Modelo de Predição InfoGain + SMOTE + J48.

Fonte: (Autor, 2020)
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A árvore apresentada é relativamente simples dada a complexidade do problema,
sendo as relações sugeridas de extrema relevância. Foram 9 nós, isso é, atributos sugeridos para
compreender a natureza de uma instância analisada. Os atributos selecionados foram os
seguintes: 2, 16, 19, 54, 61, 69, 75, 77 e 79. As regras propostas pelo algoritmo também foram
analisadas e a grande maioria das relações já são de conhecimento da engenharia. No entanto,
as relações referentes aos atributos 2,19 e 61 ainda são pouco conhecidas e poderão ser melhor
exploradas pela empresa. Dada as questões de confidencialidade, não será possível um
aprofundamento quanto a essas relações.

4

CONCLUSÃO

O presente trabalho se sustentou por uma revisão de literatura que garantisse
conhecimentos gerais e específicos para aplicação de análise de dados no cenário estudado.
Foram abordados temas de ordem mecânica, no que tange ao funcionamento de motores
aeronáuticos a jato e a natureza de fenômenos vibratórios, bem como temas referentes à
mineração de dados.

Uma vez concluídos os estudos necessários para compreensão e

aplicação das técnicas de análise de dados e, em especial, de mineração de dados, sucedeu-se o
estudo de um caso prático associado a montagem de motores.
No cenário de estudo, foram aplicadas diversas técnicas de mineração de dados, em
especial, a utilização de algoritmos de aprendizado supervisionado para elaborar um modelo
suficientemente preciso para classificar instâncias no cenário estudado. O objetivo geral foi
explorar a aplicação de mineração em um banco de dados complexo, série histórica de dados
de montagem e vibração em uma linha de turbofans, a fim de encontrar novas relações entre
montagem e vibração e teste, assim como desenvolver um modelo de predição para
classificação de motores. Dessa forma, a empresa terá a seu dispor um modelo capaz de
identificar se um motor pós montagem deve ou não ser enviado para célula de testes.
Os resultados obtidos das aplicações são considerados bastante positivos, tanto do
ponto de vista metodológico quanto prático. Do ponto de vista metodológico, é possível
observar que a revisão de literatura estudada se mostrou parte essencial para o desenvolvimento
das análises. Sem um modelo metodológico como o KDD, a condução desse estudo seria
impraticável, uma vez que foram encontrados uma série de dificuldades e obstáculo que só
foram superados pelas ferramentas propostas pelo modelo KDD.
Do ponto de vista prático, os resultados foram bastante animadores. Foram
encontradas novas relações, até então desconhecidas, pela engenharia acerca de influências
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vibratórias. Certos atributos mostraram-se fortemente correlacionados à vibração dos turbofans
em teste. Essas relações, a dispor da empresa estudada, irão se traduzir em alterações de
processos internos e melhor controle dos atributos identificados.
O desenvolvimento de um modelo de classificação/predição dos resultados de
vibração é, talvez, a maior contribuição prática desse trabalho. Com o modelo proposto a
empresa terá uma nova ferramenta disponível.
O modelo é capaz de prever com suficiente precisão (93,6%) se um motor será
aprovado ou rejeitado antes do processo de teste. Caso o motor em questão seja classificado
como rejeitado pelo algoritmo, o que ocorre com uma taxa de precisão de 97,1%, a produção
poderá optar por não enviar o motor para teste até que parâmetros de montagem sejam alterados.
Essa nova possibilidade irá se traduzir em uma grande economia para empresa. Apesar da alta
taxa de precisão, há ainda casos de falsos positivos e falsos negativos. Para mitigar essas
situações, em especial falsos positivos, isso é, motores classificados pelo modelo como
rejeitados, mas que seriam aprovados, recomenda-se que a empresa desenvolva um segundo
processo intermediário de testes que possa confirmar, sem muitos gastos, se as assinaturas de
vibração realmente estão elevadas.
Quanto a falsos negativos, isso é, motores classificados pelo modelo proposto como
aprovados que, no entanto, serão rejeitados em fase de teste, recomenda-se que o modelo seja
revisado e aprimorado à medida que mais dados estejam disponíveis. Por se tratar de um modelo
de aprendizado supervisionado, quanto mais dados disponíveis, melhor será o aprendizado de
máquina. Como o modelo proposto é uma ferramenta que se baseia em dados passados, haverá
ganhos incrementais de precisão à medida que mais motores forem testados. Por isso, é
fundamental que os novos dados sejam registrados e incorporados ao modelo.

5

LIMITAÇÕES DA PESQUISA E TRABALHOS FUTUROS

Nessa secção serão abordadas as principais ressalvas quanto ao caso prático estudados.
Em especial as limitações impostas a esse estudo e possíveis trabalhos futuros.

5.1 Limitações da pesquisa

Devem ser consideradas as restrições e limitações que foram adotas e submetidas à
pesquisa de campo desenvolvida por esse trabalho. Essas limitações e restrições foram ambas
de ordem compulsória, legal, e de fim metodológicos.
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As limitações de ordem legal se impuseram desde o início do trabalho uma vez que a
pesquisa está sendo realizada em uma empresa multinacional, cuja natureza de dados é
extremamente sensível, incorrendo sobre questões de propriedade industrial e, por isso, as
relações encontradas e estudadas não puderam ser reveladas.
Quanto às limitações de ordem metodológica, algumas decisões e restrições tiveram
de ser tomadas a fim de garantir que um modelo suficientemente bom para o estudo fosse
desenvolvido dada as limitações de tempo e disponibilidade de processamento. E, por isso,
apenas uma linha de motores foi estudada podendo haver novas descobertas caso se considere
um conjunto de análise maior. Ainda é importante ressaltar a escassez de instâncias disponíveis,
pois para a obtenção de modelos mais robustos necessita-se de mais dados.

5.2 Trabalhos futuros

Como trabalhos futuros, algumas possibilidades e temas já podem ser vislumbrados,
entre eles destaca-se a possibilidade de aumentar o conjunto de dados analisados, isso é, levar
em consideração mais linhas de motores montados assim como outras células de montagem.
Tendo mais dados à disposição, novas tendências e descobertas poderão, possivelmente, ser
discutidas e um novo modelo ser sugerido.
Há também, como possibilidade de trabalho futuro, a exploração das relações
encontradas entre atributos e vibrações, por meio de uma perspectiva de mecânica de sistemas.
Isso é, compreender se as relações encontradas pela análise de dados se sustentam pelo
conhecimento já existente na literatura e, caso não se sustentem, promover uma investigação a
fundo para melhor compreender suas causas.
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