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RESUMO 

 

A atividade de avaliação de imóveis tem se tornado cada vez mais importante para 
lastrear operações financeiras baseadas nos valores desses tipos de bens. Porém, 
em análises de bases com muitos dados de imóveis, tem-se observado a diminuição 
da capacidade preditiva quando é utilizado o método tradicional – por Regressão 
Linear Múltipla. Com o objetivo de verificar se nesses casos a aplicação de 
algoritmos de mineração de dados pode obter resultados estatísticos superiores, 
foram coletadas bases de dados de avaliações de imóveis de cinco cidades no 
Estado do Paraná, fornecidas por unidades da Caixa Econômica Federal. Após 
validações iniciais, foram geradas bases adicionais com valores originais, 
transformados e nominais, além de bases brutas. Cada uma foi submetida à 
aplicação de 17 variações de algoritmos, isolados ou combinados, com uso de 10-
fold cross-validation no módulo Experimenter do programa Weka. Em análises de 
bases de dados de quatro cidades foram observados incrementos variados nos 
resultados estatísticos com uso de algoritmos em comparação aos obtidos com 
RLM, em especial quando utilizadas combinações de algoritmos. Os maiores 
incrementos foram obtidos em bases que possuem maiores quantidades de dados e 
naquelas onde foram realizadas menores limpezas iniciais. Os algoritmos ainda 
foram classificados por quantidades de resultados superiores obtidos. Concluiu-se 
pelo atingimento do objetivo do trabalho e recomendou-se a aplicação de algoritmos 
em bases de avaliação de imóveis com muitos dados. 
 

Palavras-chave: Avaliação de imóveis; Caixa Econômica Federal; Mineração de 

Dados; Weka. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The activity of real estate appraisal is becoming increasingly very important to back 
up financial operations based on the values of these kinds of assets. However, in 
bases with a lot of data, a decrease of the prediction capacity has been observed 
when the traditional method is used – by Multiple Linear Regression. With the 
objective to check if in these cases the application of data mining algorithms can 
achieve superior statistical results, real estate appraisal databases from five cities in 
the Estate of Paraná were collected, offered by units from Caixa Econômica Federal. 
After initial validations, additional bases were generated with original, transformed 
and nominal values. Each one was submitted to 17 runs of variations of algorithms, 
isolated or combined, with use of 10-fold cross validation in the Experimenter module 
on Weka software. Analysis from four city databases showed varied increments in 
statistical results with use of algorithms in comparison with those obtained by MLR, 
especially when combined algorithms were used. The largest increments were 
obtained in bases with a lot of data and in those where minor initial cleanings were 
performed. The algorithms were still classified by the quantity of superior results 
obtained. It was concluded by the achievement of the general objective of the work 
and it was recommended the application of algorithms in real estate bases with a lot 
of data. 
 
Keywords: Real Estate Appraisal; Caixa Econômica Federal; Data Mining; Weka. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A atividade de avaliação de imóveis tem se tornado cada vez mais 

importante. Todos os dias são realizadas transações envolvendo casas, 

apartamentos, edificações comerciais, industriais, rurais, terrenos e outros tipos de 

imóveis. Além de compras e vendas dos próprios imóveis, são realizados, também, 

financiamentos de atividades comerciais, análises de viabilidade econômico-

financeira de empreendimentos, empréstimos e outros. Os imóveis muitas vezes são 

oferecidos como garantia a instituições financeiras. É possível analisar a evolução 

patrimonial de pessoas ou de empresas com base nos valores dos bens que estão 

associados a elas ou por elas declarados. São inúmeros os tipos de negócios que 

utilizam os imóveis como finalidade principal ou acessória. 

A Caixa Econômica Federal – CEF possui vasta experiência em avaliação 

de imóveis. Atua no mercado imobiliário desde que as atribuições do extinto Banco 

Nacional de Habitação – BNH foram transferidos a ela, em 1986. Hoje, 

aproximadamente 70% dos financiamentos que envolvem imóveis no país são 

realizados pela CEF. Cada uma dessas operações financeiras é lastreada por uma 

avaliação, realizada por um profissional habilitado. O objetivo da avaliação é de 

verificar o valor de mercado de um imóvel. Isso é considerado um dos pilares do 

crédito imobiliário, pois, ao assinar contratos de financiamento por alienação 

fiduciária, o banco se torna o proprietário dos imóveis. Caso o tomador do 

financiamento não cumpra as obrigações com o pagamento das parcelas, o imóvel 

pode ser leiloado para, no mínimo, recompor a dívida. Isso somente será possível se 

o recurso obtido com o leilão for suficiente para recuperar o montante que foi 

emprestado. Portanto, determinar o valor de mercado dos imóveis, para o banco, faz 

parte da análise de viabilidade financeira – fundamental para a tomada de decisão 

de aceitar um contrato de financiamento. Assim, a correta e precisa avaliação de 

imóveis é particularmente importante para se evitar riscos. 

Para determinar o valor de mercado de um determinado imóvel, é 

necessário que o avaliador pesquise o mercado imobiliário ao qual esse imóvel está 

inserido. Com as informações do imóvel a avaliar, ele deverá buscar dados de 

imóveis similares, ofertados (disponíveis para venda) ou transacionados (já 

vendidos) em datas próximas às da avaliação. Diversas características desses 

imóveis podem ser levantadas, como áreas construídas, quantidades de quartos, 
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vagas de garagem, valores dos imóveis, entre outras, conforme o entendimento do 

avaliador. Essas informações formarão a base de dados que será utilizada para 

avaliar o imóvel, com uso de alguma técnica de análise de dados. Esse método é 

vastamente utilizado e recomendado para atividades de avaliação. 

Avaliação de imóveis pode ser considerada uma ciência interdisciplinar. Para 

possibilitar a realização de uma avaliação, é necessário conhecer, no mínimo, 

noções de engenharia civil ou arquitetura e de estatística. A Norma Brasileira de 

Avaliação de Imóveis exige que a emissão de laudos seja realizada exclusivamente 

por profissionais engenheiros ou arquitetos. Porém, muitas vezes as universidades 

de engenharia e de arquitetura não oferecem matérias específicas de estatística. 

Pode-se afirmar, de maneira empírica, que muitos dos profissionais que atualmente 

atuam avaliando imóveis buscaram conhecimentos complementares sobre avaliação 

de imóveis e sobre estatística em livros, cursos e outras fontes. 

Apesar dessa necessária interdisciplinaridade, aparentemente as técnicas 

de avaliação de imóveis se consolidaram apenas em torno dessas duas temáticas 

(engenharia/arquitetura e estatística). A maioria dos avaliadores utiliza a Regressão 

Linear Múltipla – RLM como a técnica principal para realizar análises nas bases de 

dados de imóveis. Percebe-se que a maioria dos avaliadores de imóveis no país se 

acostumou com o uso de RLM para realizar essas atividades. A estatística a 

considera um método tradicional de predição numérica. 

Enquanto isso, observa-se que o universo de análise de dados tem passado 

por considerável evolução nas últimas décadas. À medida que a quantidade e 

disponibilidade de dados aumenta, assim como também aumentam as capacidades 

de armazenamento e de processamento dos computadores, são necessárias, 

também, novas tecnologias para análise desses dados. Temas como inteligência 

artificial ou computacional, mineração de dados (data mining), algoritmos, Big Data e 

muitos outros têm sido constantemente pesquisados nas universidades – em 

especial em faculdades com foco em computação (ciência ou engenharia). Vasta 

quantidade de trabalhos acadêmicos – em especial artigos científicos –, de todo o 

mundo, pode ser consultada com buscas com algumas dessas palavras-chave. Toda 

essa movimentação acadêmica tem também chamado a atenção de grandes 

desenvolvedores de programas, aplicativos ou sistemas de computador. Essas 

tecnologias têm permitido aos analistas extrair informações úteis de bancos com 

grandes quantidades de dados. Percebe-se que o uso de diversas tecnologias 
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recentes já afeta o dia-a-dia das pessoas em redes sociais, compras e em muitas 

outras atividades pessoais e profissionais. Essas tecnologias recentes são 

basicamente algoritmos desenvolvidos com o propósito de realizar análises de 

diversos tipos de dados. Ou, conforme a nomenclatura utilizada, para “minerar” 

dados. As análises, seja com uso de algoritmos de mineração de dados ou com o 

método tradicional, pretendem extrair informações úteis das bases de dados. 

Portanto, este trabalho pretende conhecer alguns desses algoritmos e 

verificar a performance deles em atividades de análises de dados de avaliação de 

imóveis por meio de comparação os resultados estatísticos aos obtidos com o uso 

do método tradicional – tido como de referência. Eventuais resultados superiores 

podem ser considerados aqueles cujos valores sejam significativamente melhores 

que os de referência, a um nível de confiança pré-determinado. Resultados 

estatísticos superiores demonstram o nível de proximidade dos modelos com o 

mercado imobiliário estudado e, dessa forma, permitem obter avaliações de imóveis 

mais corretas e precisas. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho consiste em verificar se a aplicação de 

algoritmos de mineração de dados em bases de dados de avaliação de imóveis 

permite obter resultados estatísticos superiores aos obtidos com o uso do método 

tradicional. 

Para complementar, este trabalho traz os seguintes objetivos específicos: 

1. Conceituar o método tradicional de análise de dados para avaliação de 

imóveis e outros métodos de análises com uso de algoritmos de mineração 

de dados; 

2. Aplicar algoritmos de mineração de dados em bases de dados reais de 

avaliação de imóveis; 

3. Comparar os resultados estatísticos obtidos pela aplicação de algoritmos de 

mineração de dados com os obtidos pela utilização do método estatístico 

tradicional; e 

4. Analisar as comparações de resultados e indicar os algoritmos que 

apresentem resultados superiores aos obtidos com uso do método 

tradicional. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Imóveis são bens naturalmente heterogêneos. Casas, sobrados, 

apartamentos, quitinetes, lotes, terrenos, são alguns exemplos de tipos de imóveis. 

Eles são utilizados para finalidades residenciais, comerciais, industriais ou agrárias. 

Podem ser listados diversos atributos dos imóveis, tais como área construída, área 

do terreno, quantidade de cômodos, espaços de lazer, vagas de garagem, 

localização, valor por metro quadrado, entre outras. Para cada tipo de imóvel, para 

cada finalidade, para cada local, em determinadas datas, o mercado imobiliário pode 

apresentar dinâmicas diferenciadas. Esses mercados podem ser influenciados por 

fatores tais como localização, por situações macroeconômicas ou outros. Avaliar um 

imóvel não é, portanto, uma atividade trivial. 

Não se pode, atualmente, saber o valor de todos os imóveis. Sabe-se o valor 

de alguns deles, que já foram avaliados, transacionados, utilizados em 

financiamentos imobiliários, em garantias de negócios ou para outras finalidades. As 

informações são geradas quando há uma intenção relacionada a um determinado 

imóvel. Não há, portanto, acesso a toda a população. Só se tem acesso a uma 

amostra. Por meio do comportamento dos valores desses imóveis componentes da 

amostra se pode inferir o valor de algum imóvel – desde que ele possua 

características similares à da amostra. Esse processo comparativo, pelo qual se 

pode afirmar que uma amostra representa a população, é chamado de inferência 

estatística. 

RLM é a principal técnica utilizada para inferir estatisticamente o valor de um 

determinado bem com base em uma amostra com dados de bens similares. Muitos 

artigos, dissertações, teses e outras publicações científicas utilizaram RLM em 

estudos no Brasil e no mundo. Essa técnica também é muito utilizada em diversas 

aplicações profissionais. Apesar de ser muito utilizada, ela demanda muito 

conhecimento do mercado envolvido. Além disso, para que a modelagem por RLM 

seja válida, diversas premissas devem ser observadas, de forma a permitir afirmar 

que o modelo desenvolvido seja representativo da realidade. Portanto, apesar de ser 

muito utilizada, RLM é uma técnica trabalhosa e que demanda conhecimento e 

habilidade do analista. 

Em outros tempos, a quantidade de informação disponível era menor. 

Porém, os dados eram obtidos por meio de vistorias, de visitas às imobiliárias, em 
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pesquisas em cartórios, registros de imóveis, entre outros. Geralmente a coleta era 

realizada por uma pessoa ou por um grupo pequeno de pessoas. As pesquisas 

tendiam a se concentrar em poucos atributos dos imóveis que os especialistas 

consideravam mais relevantes para a definição dos valores, tais como áreas de uso 

privativo, quantidade de quartos (em casos de imóveis residenciais), quantidades de 

vagas de estacionamento, localização em relação a um ponto específico (como o 

centro urbano), entre outros. A vantagem desse método é que se buscava na 

pesquisa somente imóveis com características similares a cada imóvel a ser 

avaliado. Dessa maneira, as avaliações apresentavam, em geral, indicadores 

estatísticos que demonstravam precisão nas avaliações. A pesquisa, porém, 

demandava tanto tempo de trabalho do avaliador quanto o tratamento estatístico – 

ou por vezes até mais tempo. 

Hoje, há muita informação disponível, principalmente na internet. A 

disponibilidade, porém, não torna o processo mais ágil, por diversos motivos. Um 

deles é relacionado à confiabilidade. Grandes bancos de dados tendem a ter mais 

incorreções e inconsistências. E essas tendem a ser ignoradas, pois podem ser 

pouco representativas em uma quantidade massiva de informações. Em outros 

tempos, havia mais preocupação com a qualidade dos dados coletados, pois uma 

pequena diferença poderia resultar em valores muito diferentes. Hoje, com muitas 

informações disponíveis, há pouco cuidado em conferir a origem e correção delas. 

Um problema comum na era da informação é a tendência à modelagem 

universal. Na CEF estão sendo adotados os chamados “macromodelos”. Tratam-se 

de modelos elaborados com uso de grande quantidade de dados, com pouca 

categorização: como por tipo de imóvel, por exemplo (casas, apartamentos, entre 

outros). Os macromodelos diferem dos modelos estatísticos apenas na quantidade 

de dados. A CEF tem adotado os macromodelos mediante a disponibilidade de 

informações de imóveis e com objetivo de redução de custos. Em geral, RLM tem 

sido a técnica utilizada para tratamento dos dados em macromodelos. 

Ocorre que muitos mercados imobiliários não apresentam comportamentos 

lineares. Quanto maior a cidade, mais heterogêneo tende a ser o respectivo 

mercado e, consequentemente, mais complexo. E, quando mais complexo, mais 

desafiador será definir modelos que o representem. Especialmente se RLM for a 

técnica escolhida para a modelagem. 
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Como a linearidade é um pressuposto básico do modelo de RLM, análises 

de bancos de dados que apresentam características não-lineares (como com dados 

heterogêneos), e principalmente quando forem utilizados muitos dados, 

invariavelmente terão capacidades preditivas reduzidas. Eventual solução, muito 

utilizada, é de tentar diminuir a abrangência dos modelos ou gerar submodelos. 

Porém, dessa maneira, o objetivo da “macro” modelagem pode não ser atingido. 

Muitas técnicas recentes de análises de dados não estão limitadas ao 

pressuposto da linearidade. A maioria tem sido compilada em forma de algoritmos 

de mineração de dados. Observa-se que muitos algoritmos têm sido criados e 

aprimorados nas últimas décadas. Diversas pesquisas desde os anos 1990 têm 

focado a aplicação desses algoritmos em variados tipos de bases de dados, muitas 

vezes comparando os resultados aos obtidos com o método estatístico tradicional – 

por RLM. 

Apesar disso, não foram localizados estudos no país que se propusessem a 

realizar pesquisa de forma extensiva dos algoritmos disponíveis, com aplicação em 

bases de dados de imóveis para fins de avaliação. Com a disponibilidade de bases 

de dados de avaliações de imóveis da CEF para a realização de análises e 

comparações, o presente trabalho se propõe a ocupar essa lacuna. 

O presente trabalho se justifica, portanto, pela necessidade de obter 

modelos a partir de bases com muitos dados de imóveis, mantendo a capacidade 

preditiva próxima da realidade dos mercados imobiliários. Assim, procura-se obter 

avaliações mais corretas e precisas, de forma a minimizar o risco para as partes 

envolvidas em operações lastreadas por valores de imóveis.  

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

O Capítulo 1 apresentou a parte introdutória do presente trabalho, permitindo 

ao leitor, de forma sucinta, ambientar-se na temática abordada. 

O Capítulo 2 aborda a Fundamentação Teórica, com o contexto teórico dos 

principais temas principais abordados no presente trabalho: avaliação de imóveis e 

mineração de dados. Nessa última são discutidos os principais algoritmos utilizados 

na parte experimental do trabalho. 
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No Capítulo 3 está a Revisão da Literatura. Foram pesquisados artigos 

científicos, com base em metodologia específica, para demostrar o que tem sido 

desenvolvido ou pesquisado recentemente nos temas abordados. 

O Capítulo 4 apresenta os Materiais e Método abordados no presente 

trabalho. Na parte referente aos Materiais são descritas as bases de dados utilizadas 

para a parte experimental e a ferramenta computacional utilizada. Na parte referente 

ao Método, são inicialmente descritos os procedimentos preliminares de validação 

das bases de dados e da ferramenta computacional utilizada; e posteriormente a 

parte experimental, onde são apresentados os algoritmos escolhidos para realizar as 

comparações e como os resultados são comparados. 

O Capítulo 5, Resultados, é dividido em duas partes: Análises preliminares e 

Aplicação do método. Na primeira, é abordada a realização de procedimentos 

iniciais para validação dos dados e das ferramentas computacionais utilizadas. Na 

segunda parte tem-se a aplicação dos algoritmos escolhidos e análises dos 

resultados 

Por fim, no Capítulo 6 são apresentadas as conclusões e recomendações 

para trabalhos futuros.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O presente capítulo aborda os dois temas principais do trabalho: avaliação 

de imóveis e mineração de dados, de forma separada. 

 

2.1 AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS 

 

2.1.1 Histórico 

 

Avaliação de imóveis é uma ciência relativamente recente. Segundo Dantas 

(1998), os primeiros trabalhos de engenharia de avaliações que se tem 

conhecimento no Brasil foram publicados em revistas técnicas de engenharia, em 

São Paulo, entre 1918 e 1919. 

Apesar disso, Nogueira de Sá (2013) informa que o efetivo surgimento da 

engenharia de avaliações no Brasil deu-se pouco antes, com a promulgação da Lei 

nº 601, em 18 de setembro de 1850, quando foi criada a figura da propriedade 

particular e extinguido o Sistema de Concessão de Terras – instituído pelo governo 

português desde 1375. 

Dantas (1998) afirma que o primeiro livro sobre o assunto foi lançado em 

1941 pelo engenheiro paulista Luiz Carlos Berrini. Segundo Dantas, Berrini trouxe 

para o Brasil conceitos utilizados nos Estados Unidos desde meados do século XIX, 

após ter estudado na Universidade de Cornell. Nogueira de Sá (2013) informa que, 

em 1949, Berrini publicou o livro “Avaliação de Imóveis”, obra que passou a ser 

chamada de “Bíblia” da Engenharia de Avaliações. 

Em 1952 foi publicada a primeira norma sobre avaliação de imóveis, 

elaborada pelo Departamento de Engenharia da CEF, sob a chefia do engenheiro 

Daro de Eston (DANTAS, 1998). 

“Destaca-se nesse período a fundação, em 1953, do Instituto de Engenharia 

Legal do Rio de Janeiro e, em 1957, do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias 

de Engenharia – IBAPE.” (NOGUEIRA DE SÁ, 2013). 

“A década de 1960 marcou grande movimentação de avaliações na cidade 

de São Paulo, devido à necessidade da realização de desapropriações para 

possibilitar a abertura de grandes avenidas.” (NOGUEIRA DE SÁ, 2013). 
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Segundo Dantas (1998), na década de 1970 o tema começou a despertar 

maior atenção dos profissionais no país, o que culminou em 1977 com a publicação 

da 1ª Norma Brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT sobre 

o assunto, a NB-502, e o 1º curso de Engenharia de Avaliações oferecido por uma 

universidade brasileira, ministrado pela Escola Politécnica da USP. 

Em 1989, a NB-502 foi revisada e se tornou a Norma NBR 5676. 

 

2.1.2 Norma Brasileira de Avaliação de Imóveis 

 

Em 2001 foi publicada a Norma NBR 14653, intitulada Avaliação de Bens 

(ABNT, 2001), revisada em 2005. A NBR 14653 é dividida em 7 partes: 1) 

Procedimentos gerais; 2) Imóveis urbanos; 3) Imóveis rurais; 4) Empreendimentos; 

5) Máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral; 6) Recursos 

naturais e ambientais; e 7) Patrimônios históricos. A Parte 1 da norma “desempenha 

o papel de guia, indicando os procedimentos gerais para as demais partes, e 

somente será utilizável em conjunto com cada uma delas.” (ABNT, 2001). 

Conforme conceituado nessa primeira parte, avaliação de bens é a “Análise 

técnica, realizada por engenheiro de avaliações, para identificar o valor de um bem, 

de seus custos, frutos e direitos, assim como determinar indicadores da viabilidade 

de sua utilização econômica, para uma determinada finalidade, situação e data.” 

(ABNT, 2001). Esse conceito é vastamente utilizado no país como referência para a 

atividade de avaliação. 

A mesma norma conceitua imóvel como “Bem constituído de terreno e 

eventuais benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser classificado como urbano ou 

rural, em função da sua localização, uso ou vocação” (ABNT, 2001). 

São definidas algumas etapas básicas para a realização de uma avaliação: 

1) requisição da documentação; 2) conhecimento da documentação; 3) vistoria do 

bem avaliando; 4) coleta de dados; 5) escolha da metodologia; 6) tratamento dos 

dados; e 7) valor de mercado do bem. 

As etapas básicas descrevem o procedimento tradicional para avaliar um 

imóvel. As primeiras referem-se ao conhecimento inicial, tanto do imóvel quando dos 

documentos associados – como matrícula no registro de imóveis, alvará de 

construção, entre outros. Após, deve ser realizada vistoria no imóvel a ser avaliado. 
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São definidas na NBR 14653-1 quatro metodologias para identificar o valor 

de um bem: 1) método comparativo direto de dados de mercado; 2) método 

involutivo; 3) método evolutivo; e 4) método da capitalização da renda.  

O método comparativo direto de dados de mercado se propõe a identificar “o 

valor de mercado do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos 

elementos comparáveis componentes da amostra.” (ABNT, 2001).  

A Parte 2 da Norma NBR 14653 (ABNT, 2011) é aplicável a avaliação de 

imóveis urbanos, definidos como aqueles situados dentro do perímetro urbano 

definido em lei. Podem ser classificados quanto ao uso (residencial, comercial, 

industrial e outros), quanto ao tipo (terreno, apartamento, casa, escritório, entre 

outros) e quanto ao agrupamento (loteamento, condomínios, prédios de 

apartamentos, entre outros). 

Essa parte da norma inicia a descrição dos procedimentos metodológicos 

definindo que “Para identificação do valor de mercado, sempre que possível preferir 

o método comparativo de dados de mercado...” (ABNT, 2011). Pode-se deduzir a 

partir dessa afirmação que é o método mais adequado para se inferir o 

comportamento do mercado imobiliário. Os demais são considerados acessórios, 

podendo ser aplicados apenas quando não há a possibilidade de utilização do 

método comparativo. 

A aplicação desse método é detalhada em quatro etapas: 1) planejamento 

da pesquisa, 2) identificação das variáveis do modelo (dependente ou 

independentes), 3) levantamento dos dados de mercado, e 4) tratamento de dados. 

Pela etapa que descreve os procedimentos necessários para realizar o 

planejamento da pesquisa é possível ter uma ideia de todo o processo: 

 

No planejamento de uma pesquisa, o que se pretende é a composição de 
uma amostra representativa de dados de mercado de imóveis com 
características, tanto quanto possível, semelhantes às do avaliando, 
usando-se toda a evidência disponível. Esta etapa – que envolve estrutura e 
estratégia de pesquisa – deve iniciar-se pela caracterização e delimitação 
do mercado em análise, com o auxílio de teorias e conceitos existentes ou 
hipóteses advindas de experiências adquiridas pelo avaliador sobre a 
formação do valor (ABNT, 2011, p. 13). 

 

Esse trecho permite interpretar que a norma pressupõe que o avaliador 

possua conhecimento sobre o mercado imobiliário. Somente assim será possível 

utilizar conceitos existentes ou formular hipóteses sobre a formação do valor. O 
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conhecimento prévio do avaliador é, portanto, uma das principais premissas da 

norma. 

Após conhecer o imóvel a avaliar, passa-se à etapa de coleta de dados. 

Esses dados são de imóveis similares ao que se quer avaliar. Em geral, essas 

informações são obtidas em imobiliárias, prefeituras, registros de imóveis, bancos ou 

outros órgãos que possuam informações sobre imóveis ofertados ou transações 

realizadas. Com isso, tem-se uma base de dados para as análises comparativas.  

Após a realização do levantamento, ou coleta, os dados devem ser tratados, 

de forma a eliminar as discrepâncias e permitir a comparação. A NBR 14653-2 

define dois tipos de tratamentos possíveis: 1) tratamento por fatores; e 2) tratamento 

científico. A escolha deve ser realizada “em função da qualidade e da quantidade de 

dados e informações disponíveis” (ABNT, 2011). O tratamento científico é o 

“tratamento de evidência empíricas pelo uso de metodologia científica que leve à 

indução de modelo validado para o comportamento de mercado” (ABNT, 2011). 

Conforme descreve a NBR 14653-2 sobre o tratamento científico: “Quaisquer que 

sejam os modelos utilizados para inferir o comportamento do mercado e formação 

dos valores, seus pressupostos devem ser devidamente explicitados e testados” 

(ABNT, 2011). O tratamento de dados é a última etapa do processo de avaliação. 

Nela espera-se ter um modelo que permita obter o valor de um determinado imóvel. 

RLM é, no contexto da Norma NBR 14653-2, uma das técnicas disponíveis 

para a realização do tratamento dos dados de forma científica. A regressão permite 

confirmar ou rejeitar hipóteses, tais como quais atributos são relevantes para a 

definição do valor de um determinado imóvel com base em dados de imóveis 

similares. Também permite identificar pontos atípicos, ou outliers, cuja eliminação da 

base de dados pode permitir obter melhores resultados estatísticos.  

Ainda segundo a NBR 14653-2: 

 

Outras ferramentas analíticas para a indução do comportamento do 
mercado, consideradas de interesse pelo engenheiro de avaliações, tais 
como regressão espacial, análise envoltória de dados e redes neurais 
artificiais, podem ser aplicadas, desde que devidamente justificadas do 
ponto de vista teórico e prático, com a inclusão de validação, quando 
pertinente (ABNT, 2011, p. 16). 

 

A Parte 2 da NBR 14653 também apresenta anexos (de A a D) para cada 

uma dessas ferramentas analíticas. Quando for utilizada modelagem por RLM, a 
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utilização dos requisitos do Anexo A é obrigatória. Os demais anexos apresentam 

recomendações para quando forem aplicadas as demais técnicas. 

A Norma NBR 14653-2 foi publicada em 2011. Observa-se, portanto, que há 

mais de uma década o contexto normativo brasileiro de avaliação de imóveis já 

reconhecia a possibilidade de utilização de ferramentas analíticas, ou técnicas de 

análises de dados, desenvolvidas com enfoques diferentes de RLM. O trecho 

“podem ser aplicadas” do recorte textual citado acima confirma essa intenção. 

Ademais, o trecho “..., tais como...” demostra que a lista não é exaustiva. Portanto, a 

aplicação de outras técnicas de análise de dados não atenta às exigências da 

norma. Ainda conforme descrito no próprio texto da norma, quando for pertinente 

podem ser realizados procedimentos de validação. Considerando eventual decisão 

de utilizar uma técnica diferente da RLM, esses procedimentos podem ser 

necessários inclusive para dar mais segurança às estimativas de valor. 

 

2.1.3 Estatística aplicada a avaliação de imóveis 

 

A estatística inferencial se propõe a assumir que uma amostra pode 

representar uma determinada população. Afinal, mesmo com a condição tecnológica 

atual, parece inviável coletar todas as informações disponíveis de uma determinada 

população para permitir realizar uma análise completa. A pergunta básica, então, é: 

qual a maneira mais adequada de tentar entender o comportamento de uma 

amostra? Ou qual a melhor maneira de obter conhecimento a partir de informações 

obtidas de uma amostra? 

A estatística é uma ciência que apresenta métodos para permitir responder a 

essas perguntas. Quando uma análise estatística é realizada, o conhecimento obtido 

pode ser representado por meio de modelos – conhecidos como modelos 

estatísticos. 

Um dos modelos estatísticos mais conhecidos é o modelo linear. Conforme 

Witten et al. (2016), modelo linear é uma forma de representação de informação 

cujos dados de saída são justamente a soma dos valores dos atributos, exceto que 

pesos são aplicados para cada atributo antes de adicioná-los juntos. Os autores 

afirmam que “estatísticos usam a palavra ‘regressão’ para o processo de prever uma 

quantidade numérica, e ‘modelo de regressão linear’ é outro termo para esse tipo de 

modelo.” . 
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Segundo o Anexo I da NBR 14653-2 (ABNT, 2011), a técnica mais utilizada 

quando se deseja estudar o comportamento de uma variável dependente em relação 

a outras que são responsáveis pela variabilidade observada nos preços é a análise 

de regressão. 

As bases de dados a serem analisadas geralmente assumem formatos 

conhecidos. As chamadas “estruturadas” apresentam formato de tabela – com linhas 

e colunas associadas aos componentes das bases de dados. Esses componentes 

possuem diversas nomenclaturas. É comum que as linhas sejam chamadas de 

“casos”, “dados”, ou “instâncias” e que as colunas sejam chamadas de 

“características”, “variáveis” ou “atributos”. Para os fins do presente trabalho, são 

utilizadas as nomenclaturas “instâncias” e “atributos”, tal como indicado no Quadro 1 

– EXEMPLO DE BASE DE DADOS ESTRUTURADA: 

 

QUADRO 1 – EXEMPLO DE BASE DE DADOS ESTRUTURADA 

 Atributo 1 Atributo 2 Atributo 3 Atributo 4 ... 

Instância 1 Dados Dados Dados Dados ... 

Instância 2 Dados Dados Dados Dados ... 

Instância 3 Dados Dados Dados Dados ... 

Instância 4 Dados Dados Dados Dados ... 

... ... ... ... ... ... 

FONTE: O AUTOR (2018). 

 

Em bases de dados de imóveis, cada instância se refere a um imóvel e cada 

atributo se refere a uma característica dos imóveis (como área construída, 

quantidade de quartos, entre outros). Os dados se referem às informações que 

compõem a base, como qual a área construída (atributo) do imóvel número 1 

(instância 1), por exemplo. Portanto, ao se analisar uma base de dados de imóveis, 

caso se decida eliminar informações de um imóvel específico, toda a linha deverá 

ser excluída. Da mesma forma, caso se perceba que um determinado atributo não é 

relevante para a formação do valor, então toda a respectiva coluna deverá ser 

eliminada. 
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Ainda, nesses tipos de bases de dados, é comum que o atributo a que se 

deseja prever seja chamado de “y”, ou de “atributo ou variável dependente”. Em 

análises para avaliações de imóveis, esse atributo se refere aos preços observados 

dos imóveis – em geral apresentados por metro quadrado. 

Quando se analisam relações entre dois atributos, a regressão linear é 

chamada de simples. Com mais de dois atributos, a regressão é chamada de 

múltipla. 

Em geral, a RLM pode ser expressada pela seguinte equação: 

 

�̂�(𝑖) = 𝑤0 + 𝑤1𝑎1
(𝑖)

+ 𝑤2𝑎2
(𝑖)

+ ⋯ + 𝑤𝑘𝑎𝑘
(𝑖)

 (1) 

 

onde: 

�̂�(𝑖) representa o valor estimado pelo modelo para uma determinada 

instância; 

𝑎(𝑖) representa o valor do atributo de uma determinada instância; 

𝑖 representa uma determinada instância; 

𝑤 representa o peso calculado para um determinado atributo; e 

𝑘 representa a quantidade de atributos. 

 

Ademais, como �̂� representa o valor estimado em uma determinada 

instância, a diferença entre �̂� e o valor real y é costumeiramente chamado de erro ou 

resíduo, conforme fórmula a seguir: 

 

𝑒(𝑖) = �̂�(𝑖) − 𝑦(𝑖) (2) 

 

onde: 

𝑒(𝑖)  representa o erro ou resíduo de uma determinada instância; e 

𝑦(𝑖)  representa o valor real de destino de uma determinada instância. 

 

O método se propõe a calcular os pesos para as instâncias que resulte na 

menor soma possível dos erros. Ocorre que muitas vezes os valores previstos são 

numericamente inferiores aos valores reais das instâncias. Ou seja, são negativos. 

Como os erros refletem a “distância” entre os valores reais e os valores previstos 

pelo modelo, o sinal pode ser ignorado. De forma a computar corretamente as 
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distâncias, os erros podem ser elevados ao quadrado para transformar eventuais 

sinais negativos em positivos. Segundo Helsel e Hirsch (2002), “O Método dos 

Mínimos Quadrados é utilizado para descrever a covariação entre algumas variáveis 

de interesse e uma ou mais outras variáveis.”. 

O método dos mínimos quadrados, então, é o que se propõe a obter a 

menor soma entre os valores dos erros elevados ao quadrado, conforme fórmula a 

seguir: 

 

∑(𝑒(𝑖))2

𝑛

𝑖=1

 (3) 

 
onde: 

𝑛  representa o número total de instâncias. 

 

Em Regressão Linear Múltipla, os valores dos pesos para se minimizar a 

soma quadrática podem ser obtidos por cálculo matricial – que pode ser realizado 

com auxílio computacional, conforme equação a seguir: 

 

𝑊𝑘 = (𝐴𝑘
𝑛)−1𝑌𝑛 (4) 

 
onde: 

𝑊𝑘 representa o vetor com pesos dos atributos; 

(𝐴𝑘
𝑛)−1 representa a inversa da matriz com os valores de entrada das 

instâncias; e 

𝑌𝑛 representa o vetor com os valores de destino das instâncias. 

 

Para ser considerada válida, a RLM necessita atender a alguns 

pressupostos básicos. Segundo Helsel e Hirsch (2002), há 5 pressupostos a serem 

assumidos em modelos de regressão linear: 1) a forma do modelo é correta: y é 

linearmente relacionado a x; 2) os dados utilizados para o modelo são 

representativos dos dados de interesse; 3) a variância dos resíduos é constante (é 

homocedástico) – não depende de x ou de outro valor; 4) os resíduos são 

independentes; e 5) os resíduos são normalmente distribuídos. 

O Anexo I da Norma NBR 14653-2 (ABNT, 2011) também identifica alguns 

pressupostos: 1) linearidade; 2) normalidade dos resíduos; 3) homocedasticidade 
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dos resíduos; 4 autocorrelação dos resíduos; 5) colinearidade ou multicolinearidade; 

e 5) pontos influenciantes ou outliers. 

A existência de diversos pressupostos faz com que a modelagem por RLM 

não seja, em geral, uma atividade simples. Muitas vezes se mostra ser trabalhosa. 

Apesar disso, possui vantagem óbvia de ser fácil de entender. A visão de alguns 

pesquisadores em mineração de dados em relação à regressão linear parece ser 

otimista, conforme trecho do livro Data Mining: Practical Machine Learning Tools and 

Techniques: 

 
Regressão linear é um método simples, excelente para predição numérica, 
e tem sido vastamente utilizada em aplicações estatísticas por décadas. 
Obviamente, modelos lineares básicos sofrem da desvantagem da, bem, 
linearidade. Se os dados demonstram dependência não linear, a reta que 
representa o melhor ajuste será encontrada, onde o “melhor” é interpretado 
como a menor diferença média quadrática. Esta linha pode não representar 
o melhor ajuste. Entretanto, os modelos lineares servem bem como 
construtores de blocos ou de pontos de referência para métodos de 
aprendizagem mais complexos (WITTEN et al., 2016, p. 129). 

 

A utilização de regressão linear como ponto de referência, ou linha de base, 

para a comparação com outras técnicas mais recentes de análises de dados 

descreve o método de diversos trabalhos pesquisados. Essa forma de utilização não 

desmerece ou diminui a técnica. Ao contrário, reconhece RLM como método 

tradicional em análise de dados e predições numéricas. Talvez ainda seja o método 

mais utilizado no planeta para esses fins. 

 

2.1.4 Sistema de Informações do Mercado Imobiliário - SIMIL 

 

O SIMIL é um sistema interno da CEF, de uso restrito. Ele foi criado em 

2010 a partir de um grupo de trabalho que pretendia criar um índice para permitir 

acompanhar as variações do mercado imobiliário. Inicialmente foram escolhidas 10 

capitais que já armazenavam dados de imóveis. Outras cidades foram sendo 

incorporadas à medida que demostravam possuir informações para incorporação no 

sistema. 

O principal objetivo da criação do SIMIL foi de padronizar a forma de 

apresentação de laudos de avaliação. Antes disso, os laudos eram apresentados 

conforme modelo de cada avaliador. Como a maioria dos laudos de avaliação são 

elaborados por profissionais de empresas credenciadas e entregues diretamente às 

agências, muitas vezes havia dificuldade em interpretar as informações presentes 
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nos documentos. A padronização permitiu que profissionais das agências pudessem 

localizar rapidamente informações como, principalmente, o valor avaliado e se o 

imóvel possui condições de ser aceito em garantia – necessários para a decisão de 

conceder ou não um determinado financiamento. Essa padronização permitiu dar 

agilidade ao processo de contratação. 

O sistema contém formulários com diversos tipos de informações para 

serem preenchidos por profissionais engenheiros ou arquitetos do quadro de 

empregados da CEF ou por empresas credenciadas que prestam serviços 

profissionais para ela. Devem ser preenchidas as características do imóvel a ser 

avaliado, do entorno, do mercado imobiliário local, entre outras informações. Há 

campos para inserir fotos do imóvel avaliando, valores avaliados e outros para 

eventuais observações necessárias. Os laudos de avaliação podem abordar três 

tipos distintos de imóveis: 1) unidade em prédio; 2) unidade isolada construção; e 3) 

unidade isolada terreno. Ou: apartamento, casa e terreno. 

Além de permitir a padronização dos laudos de avaliação, o SIMIL gera 

bancos de dados de avaliações de imóveis de todo o país – que podem ser 

utilizados para finalidades diversas. Talvez seja o maior banco de dados de 

avaliações de imóveis no país. Muitos dos macromodelos de avaliações de imóveis 

que são utilizados pela CEF para inferir o comportamento de diversos mercados 

imobiliários foram elaborados com dados de avaliações presentes no SIMIL. 

Portanto, esse sistema pode ser considerado relevante para estudos sobre o 

comportamento do mercado imobiliário brasileiro. 

 

2.2 MINERAÇÃO DE DADOS 

 

Segundo Witten et al. (2016), Data mining é a extração de informação 

implícita, previamente desconhecida e potencialmente útil de dados. Segundo esses 

autores, a ideia é construir programas de computador que peneirem 

automaticamente através de bases de dados, procurando regularidades ou padrões. 

Os autores sustentam que a eventual localização de padrões fortes permitirá a 

generalização, dando condições de realizar predições corretas em dados futuros. 

Essa abordagem difere de algumas outras pelo uso da palavra “automaticamente” – 

o que remete a um necessário sistema auxiliar para análise de dados. 
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Leskovec, Rajamaran e Ullman (2014) conceituam mineração de dados 

como “a descoberta de modelos para os dados”. Segundo eles, esses “modelos” 

podem seguir diferentes direções, como modelagem estatística, aprendizagem em 

máquina, abordagens computacionais para modelagem, sumarização e extração de 

características.  

Marquesone (2017) conceitua da seguinte forma: “Utilizando técnicas 

estatísticas, matemáticas e de aprendizado de máquina, a mineração de dados é um 

campo de estudo com foco na extração de informações úteis e padrões ocultos em 

conjuntos massivos de dados.”. Observa-se que essa definição aborda o volume 

como condição padrão para a própria mineração de dados. Isso demonstra que 

termos como Big Data e Data Mining muitas vezes se confundem e são utilizados 

para finalidades similares. 

Witten et al. (2016) afirmam que as descrições levantadas das bases de 

dados podem ser utilizadas para predições, explicações e entendimentos. 

Marquesone (2017) divide a análise de dados em 4 finalidades principais: análise 

descritiva, diagnóstica, preditiva e prescritiva. Percebe-se que os objetivos das 

análises de dados são parecidos. 

Observa-se que mineração de dados é uma ciência complexa e com 

diferentes finalidades e vertentes. O que se observa nos trabalhos publicados é que 

as abordagens e soluções oferecidas em mineração de dados são geralmente 

desenvolvidas por estudantes, professores e profissionais com formação em ciência 

ou engenharia da computação. É também comumente referenciada como ciência 

experimental. 

 

2.2.1 Aprendizagem em máquina 

 

Segundo Leskovec, Rajamaran e Ullman (2014), algumas pessoas 

relacionam aprendizagem em máquina como mineração de dados. Afirmam que os 

praticantes de aprendizagem em máquina usam os dados como conjuntos de 

treinamento, para treinar um algoritmo. Segundo os autores, “esses algoritmos 

compartilham com os outros algoritmos a tarefa de extrair informação de dados”.  

Witten et al. (2016) interpretam aprendizagem em máquina como a 

“aquisição de descrições estruturais de exemplos”. Eles afirmam que aprendizagem 

em máquina promove a base técnica da mineração de dados. Segundo os autores, 
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aprendizagem em máquina é utilizada para extrair informação dos dados “brutos” em 

bancos de dados. Essa informação deve ser expressa em uma forma compreensível 

e pode ser utilizada para uma variedade de propósitos. O trecho seguinte do livro 

referenciado acima apresenta uma visão geralmente aplicada pelas pessoas ao se 

referirem a aprendizagem em máquina: 

 

Tal como qualquer tecnologia florescente que aprecia atenção comercial, o 
uso de mineração de dados é cercado de uma grande quantidade de 
promoção pela imprensa técnica ou popular. Relatórios exagerados fazem 
parecer que há segredos que podem ser descobertos se os algoritmos de 
aprendizagem fossem libertados em oceanos de dados. Porém, não há 
mágica em aprendizagem em máquina, nenhum poder oculto, nenhuma 
alquimia. Ao invés, há um corpo de técnicas simples e práticas que podem 
eventualmente extrair informação útil de dados brutos (WITTEN et al. ,2016, 
Prefacio, xxiii). 

 

Como se percebe, alguns autores se preocupam com o conceito que as 

pessoas em geral possuem de aprendizagem em máquina. Muitos autores evitam o 

uso do termo “inteligência artificial”. Alguns o citam como “inteligência 

computacional”. O termo “aprendizagem de máquina” ou “aprendizagem em 

máquina” também é comumente citado. 

Witten et al. (2016) abordam as diferenças entre aprendizagem em máquina 

e estatística. Segundo os autores, há mais semelhanças do que diferenças entre 

essas duas temáticas. Eles afirmam que algumas técnicas de análises de dados 

derivam de habilidades ensinadas em cursos padronizados de estatística e outras 

são associadas com o tipo de aprendizagem em máquina que tem aparecido em 

ciência da computação. No trecho a seguir Witten et al. (2016) complementam essas 

diferenças: 

 

Historicamente, os dois lados têm tido tradições um pouco diferentes. Caso 
seja forçado a apontar uma diferença entre ênfases, poderia ser que 
estatística tem se preocupado mais em testar hipóteses, enquanto 
aprendizagem em máquina tem se preocupado em formular o processo de 
generalização como uma busca dentre hipóteses possíveis. Mas isso é uma 
simplificação grosseira: estatística é muito mais do que testar hipóteses, e 
muitas técnicas de aprendizagem em máquina não envolvem qualquer tipo 
de buscas (WITTEN et al., 2016, p. 30). 

 

Os autores ainda afirmam que, apesar de terem sido desenvolvidas 

paralelamente, as técnicas de estatística e as de aprendizagem em máquina não 
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devem ser vistas como concorrentes. “Agora, porém, essas duas perspectivas 

convergiram”, observam. 

 

2.2.2 Treinamento e testes 

 

Quando se trabalha com aprendizagem em máquina, é importante entender 

como os dados são trabalhados. O computador possui capacidade de internalizar 

diversas relações entre as características de determinada base de dados. Inclusive, 

pode internalizar todas elas. Porém, ao fazer isso, torna-se especialista em 

determinada base. Isso pode parecer positivo, pois os erros (diferenças entre os 

valores previstos e os valores reais) se tornam menores ou até mesmo inexistentes 

(com correção de 100%).  

Segundo Witten et al. (2016), para problemas de classificação, é comum 

medir a performance de determinado classificador em termos de taxa de erro: 

 

O classificador prevê a classe de cada instância. Se está correta, isso é 

contado como sucesso; se não, é um erro. A taxa de erro é apenas a 

proporção de erros ocorridos em um conjunto inteiro de instâncias, e isso 

mede a performance geral do classificador (WITTEN et al., 2016, p. 163). 

 

Ocorre que, ao se deparar com uma base de dados com instâncias 

diferentes, mas sobre o mesmo assunto e com os mesmos atributos, o computador 

pode não realizar previsões corretas. Esse é um problema comum em aprendizagem 

em máquina, chamado de excesso de treinamento (ou “overtraining”). Os algoritmos 

devem permitir ao computador aprender o suficiente sobre determinada base de 

dados, porém não tanto a ponto de impedir a generalização. 

De acordo com Witten et al. (2016), “o que estamos interessados é a 

performance futura de novos dados, não a performance passada de dados antigos. 

Nós já sabemos as classificações de cada instância no conjunto de treinamento.”. E 

seguem com a discussão: “Então a questão é, a taxa de erro nos dados antigos é 

provavelmente um bom indicador da taxa de erro em dados novos? A resposta é um 

ressonante não.”. 
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Por isso, ao se trabalhar com aprendizagem em máquina, é recomendável a 

separação dos dados em conjuntos de treinamento e conjuntos de testes. Witten et 

al. (2016) abordam a questão no trecho abaixo: 

 

Para prever a performance de um classificador em novos dados, devemos 
avaliar a taxa de erro dele em um conjunto de dados que não teve nenhuma 
participação na formação do classificador. Este conjunto independente de 
dados é chamado de conjunto de testes. Assumimos que ambos os dados 
de treinamento e os dados de testes são exemplos representativos do 
problema subjacente (WITTEN et al., 2016, p. 163). 

 

Leskovec, Rajamaran e Ullman (2014), como diversos autores, também 

sugerem a separação dos dados: 
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Uma questão geral em relação à manipulação de dados é que há uma boa 
razão para reter uma parte dos dados disponíveis do conjunto de 
treinamento. Os dados restantes são chamados de conjunto de testes. O 
problema abordado é que muitos algoritmos de aprendizagem em máquina 
tendem a ajustar demasiadamente os dados; eles selecionam artefatos que 
ocorrem no conjunto de treinamento mas que são atípicos na população 
mais abrangente daqueles dados (LESKOVEC; RAJARAMAN; ULLMAN, 
2014, p. 444). 

 

E continuam a detalhar o procedimento: 

 

Como conhecemos a classe de cada elemento dos dados de testes, 
podemos dizer quão bem o modelo se aplica aos dados de testes. Se a taxa 
de erro nos dados de testes não é muito pior que que a taxa de erro no 
modelo com os dados de treinamento, então esperamos que haja pouco, ou 

nenhum, excesso de ajustamento
1
, e o modelo pode ser utilizado. Porém, 

se o classificador tiver performance muito pior nos dados de testes do que 
que nos dados de treinamento, esperamos que haja excesso de 
ajustamento e necessitamos repensar a maneira como construímos o 
classificador (LESKOVEC; RAJARAMAN; ULLMAN, 2014, p. 445). 

 

A separação de uma base de dados em conjunto de treinamento e conjunto 

de testes pode ser realizada de duas formas: separação em percentual (“percentage 

split”) ou validação cruzada (“cross-validation”). Em ambos os métodos, os dados 

podem ser escolhidos aleatoriamente.  

Na separação em percentual, caso o analista decida que 75% dos dados 

serão utilizados para treinamento, então 25% serão utilizados para testes. Ou, 

conforme mencionam Witten et al. (2016), é comum separar um terço dos dados 

para testes e utilizar os dois terços restantes para treinamento. Porém, alertam: 

“Logicamente, você pode estar com azar: a amostra utilizada para treinamento (ou 

testes) podem não ser representativos. Em geral, você não pode dizer se uma 

amostra é representativa ou não.”. O processo de validação cruzada é explicado a 

seguir pelos mesmos autores. 

 

A maneira padronizada de prever a taxa de erro em uma técnica de 
aprendizagem dada uma amostra simples e fixa de dados é utilizar 
validação cruzada em 10 subconjuntos (“ten-fold cross-validation”). Os 
dados são divididos aleatoriamente em 10 partes em que a classe seja 
representada em aproximadamente na mesma proporção que no conjunto 
total dos dados. Cada parte é separada e o esquema de aprendizagem é 
treinado nos 9/10s restantes; então, a taxa de erro é calculada na parte 

                                            
1
 “Excesso de ajustamento” é tradução livre para overfitting, assim como “excesso de treinamento” é 

tradução livre para overtraining. Porém, ambos são utilizados para identificar o mesmo problema que 
ocorre em atividades de aprendizagem em máquina. 
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separada. O procedimento é executado em um total de 10 vezes em 
diferentes conjuntos de dados. Finalmente, é calculada a média das 10 
taxas de erros para produzir uma estimativa de erro global (WITTEN et al., 
2016, p. 168). 

 

Leskovec, Rajamaran e Ullman (2014) também abordam o processo de 

cross-validation: 

 

De fato, podemos repetir o processo treinar-então-testar diversas vezes 
utilizando os mesmos dados, caso separemos os dados em pedaços em 
quantidade k de mesmo tamanho. Por sua vez, deixamos cada pedaço ser 
os dados de teste, e utilizamos os pedaços k – 1 restantes como os dados 
de treinamento. Essa arquitetura de treinamento é chamada de validação 
cruzada (LESKOVEC; RAJAMARAN; ULLMAN, 2014, p. 445). 

 

2.2.3 Algoritmos de mineração de dados 

 

É comum relacionar aprendizagem em máquina com o uso de algoritmos de 

análise de dados. Segundo Leskovec, Rajamaran e Ullman (2014), “Todos os 

algoritmos de análise de dados são projetados para produzir um resumo utilizável 

dos dados, de onde as decisões são tomadas”.  

Marquesone (2017) aponta alguns tipos diferentes de algoritmos, de acordo 

com o método utilizado para analisar os dados: classificação, regressão, análise de 

séries temporais, agrupamento, sumarização, regras de associação e descobertas 

de sequências. 

Dentre os algoritmos existentes, Leskovec, Rajamaran e Ullman (2014) 

citam os baseados em árvores de decisão (“decision trees”), em perceptrons, em 

redes neurais (“neural nets”), em aprendizagem baseada em instâncias (“instance-

based learning”) e os baseados em support-vector machines. 

Uma rápida busca na biblioteca de algoritmos disponíveis dentro de alguns 

dos principais programas com compilações de técnicas de análises de dados (como 

R, MATLab, Phyton, Weka, Knime, entre outros), ou mesmo em buscas por termos 

similares na internet, é suficiente para perceber que não é possível, dentro do que 

se propõe em um trabalho acadêmico, descrever, conceituar e aplicar todos os 

algoritmos disponíveis. 

São apresentados, a seguir, alguns dos algoritmos de mineração de dados 

dentre os mais conhecidos e utilizados em pesquisas acadêmicas nos últimos anos. 

Apenas são apresentados os fundamentos de cada algoritmo. O detalhamento de 



41 

 

cada técnica, tal como a explicação da lógica de programação e de toda a 

matemática envolvida, não está incluído no escopo do presente trabalho. 

 

2.2.3.1 Multilayer perceptron 

 

Um classificador que utiliza retropropagação para aprender um perceptron 
em múltiplas camadas para classificar instâncias. A rede pode ser 
construída à mão ou configurada utilizando uma heurística simples. Os 
parâmetros da rede podem também ser monitorados e modificados durante 
o tempo de treinamento. Os nós dessa rede são todos sigmoides (exceto 
quando a classe é numérica, nesse caso os nós de valores de saídas se 
tornam unidades lineares não limitadas) (FRANK; HALL; WITTEN, 2016). 

 

Um perceptron é um hiperplano criado para separar classes de dados. Um 

algoritmo é rodado para tentar localizá-lo. Os valores de atributos das instâncias são 

utilizados como “funções de ativação” da camada de dados de entrada. A cada 

iteração do algoritmo, caso haja classificação incorreta de alguma instância, o 

hiperplano se “movimenta” para ajustar corretamente a classificação. O hiperplano 

resultante se chama perceptron, e pode ser descrito por uma estrutura neural de 

dados de entrada, “neurônios” e pesos. Witten et al. (2016) afirmam que o 

perceptron é o “avô” das redes neurais. Porém, sua atuação é limitada a bases de 

dados com apenas duas classes, pois apenas um hiperplano é criado. 

Multilayer perceptron, ou MLP, é uma rede neural artificial construída a partir 

de diversos perceptrons. Eles são combinados em camadas para gerar uma rede 

única. Essas camadas podem ter relação direta com os dados de entrada (valores 

dos atributos das instâncias) ou não. As camadas que não apresentam relação 

direta com dados de entrada ou de saída são chamadas de “camadas ocultas”. 

Para permitir a aprendizagem dos pesos de cada uma das conexões das 

camadas do Multilayer perceptron, é comumente utilizado algoritmo de 

retropropagação (ou “backpropagation”) com uso de função de identificação do erro 

de forma sigmoide. O método utilizado para a otimização da função é por gradient 

descent (ou “descida gradual”), onde são calculadas as derivadas dos erros 

quadráticos para cada parâmetro. É um método experimental, onde os pesos são 
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incrementalmente2 ajustados. O algoritmo somente finalizará as iterações se os 

dados a serem analisados forem todos separáveis linearmente. Caso isso não seja 

possível, o algoritmo somente terminará caso seja determinado um limite de 

iterações. 

A Figura 1 apresenta um multilayer perceptron com uma camada oculta: 

 

FIGURA 1 – MULTILAYER PERCEPTRON COM UMA CAMADA OCULTA 

 

FONTE: WITTEN ET AL. (2016, P. 267). 

 

 Multilayer perceptron é um tipo de rede neural artificial vastamente utilizada 

para classificação e regressão. Witten et al. (2016) argumentam que “Uma séria 

desvantagem de multilayer perceptrons que apresentam unidades ocultas é que elas 

são essencialmente opacas”. Assim como outros estudiosos, eles se referem à 

característica “black box” que as redes neurais em geral apresentam. Apesar disso, 

os autores afirmam que MLP se sobressai quando são realizadas análises do tipo 

“deep learning”. 

 

2.2.3.2 Support vector regression 

 

SMOReg implementa o support vector machine para regressão. Os 
parâmetros podem ser aprendidos utilizando vários algoritmos. O algoritmo 

                                            
2
 Em inglês, o processo de ajustes incrementais à medida que os valores de entrada são alimentados 

ao algoritmo é chamado de “feedforward”. Nesse tipo de redes neurais não há ciclos de 
retroalimentação. 
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é selecionado pela escolha do RegOptimizer. O algoritmo mais popular 
(RegSMOImporoved) é creditado a Shevade, Keerthi et al e é o valor 
RegOptimizer padrão (FRANK; HALL; WITTEN, 2016). 

 

Assim como MLP, Support Vector Machine é considerado uma extensão de 

modelos lineares. O objetivo é conseguir definir um hiperplano chamado de 

“hiperplano com a máxima margem” que separe os dados em classes distintas. A 

partir de dados que são linearmente separáveis, são definidos os pontos mais 

próximos para separar as classes. Esses pontos são chamados de “support vectors”. 

Deve haver ao menos um ponto para cada support vector. O hiperplano é definido 

por meio do cálculo da distância máxima entre esses pontos. A Figura 2 ilustra um 

hiplerplano com a máxima margem: 

 

FIGURA 2 – UM HIPERPLANO COM A MÁXIMA MARGEM 

 

FONTE: WITTEN ET AL. (2016, P. 253) 

 

A localização do hiperplano com a máxima margem a partir dos support 

vectors é um problema de otimização quadrática restrita, devido à necessidade de 

cálculo do produto escalar entre os support vectors. Dentre os algoritmos mais 

utilizados para localizar o hiperplano está o Sequential Minimal Optimization – SMO 

(ou “otimização mínima sequencial”, em tradução livre), desenvolvida por Platt 

(1998). 

Ocorre que, na maioria dos dados das bases reais, esse limite entre as 

classes não é linear. É possível transformar os dados de entrada utilizando 

mapeamento não linear, ou, conforme definição de Witten et al. (2016): “transformar 
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o espaço das instâncias em um novo espaço”. Assim, são criados “pseudo 

atributos”, ou atributos com valores transformados. Porém, o custo computacional3 

aumenta consideravelmente quando os dados são transformados antes de o 

algoritmo determinar o hiperplano com a máxima margem. Para evitar esse custo, é 

possível calcular o produto escalar antes de realizar o mapeamento não linear por 

meio de uma operação matemática chamada de “kernel trick” (ou “o truque kernel”, 

em tradução livre). Existem diversas funções kernel que podem ser aplicadas para 

transformar o espaço original em espaços multidimensionais e permitir a separação 

de dados por hiperplanos4. 

A aplicação original de hiperplanos de máxima margem somente é possível 

em análises de classificação. Porém, segundo Witten et al. (2016), “em análises de 

regressão ainda é possível produzir modelos expressos por alguns support vectors e 

que podem ser aplicados a problemas não lineares utilizando funções kernel”. 

“Assim como em regressão linear, a ideia é localizar uma função que aproxime aos 

pontos de treinamento por minimizar o erro de predição”, argumentam. A questão é 

definir a quantidade de erro aceitável. Ao definir esse valor, o hiperespaço pode ser 

definido por um “cilindro” ao redor da linha da função de regressão. Os valores 

contidos no cilindro são os support vectors. Quanto maior for o valor do parâmetro 

do erro, mais horizontal será o cilindro, até se aproximar à média simples entre os 

valores (quando o cilindro abrange todos os valores). 

 

2.2.3.3 K-star – K* 

 

K* é um classificador baseado em instâncias, isto é, a classe de uma 
instância de teste é baseada na classe daquelas instâncias de treinamento 
similares a ela, conforme determinado por uma função de similaridade. Ela 
difere de outros aprendizes baseados em instâncias pois utiliza uma função 
de distância baseada em entropia (FRANK; HALL; WITTEN, 2016). 

 

                                            
3
 Custo (ou complexidade) computacional é um termo muito utilizado na literatura de Data Mining para 

quantificar a exigência de processamento para a realização de cálculos matemáticos. O gargalo 
geralmente se apresenta em forma de tempo de processamento. 
4
 O vídeo disponibilizado em https://youtu.be/3liCbRZPrZA demonstra graficamente como atua a 

transformação em espaços multidimensionais e o uso de hiperplanos. 

https://youtu.be/3liCbRZPrZA
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Aprendizagem baseada em instâncias5 é um método considerado “lazy”. 

Métodos “preguiçosos” são aqueles em que os algoritmos somente atuam para 

localizar as instâncias mais próximas. O trabalho real é postergado para quando 

houver a necessidade de realizar a efetiva classificação. Após serem localizadas as 

instâncias mais parecidas, a análise pode ser realizada por meio de comparações. É 

considerado um dos métodos mais simples de aprendizagem em máquina. Segundo 

Witten et al. (2016):  

 

Em aprendizagem baseada em instâncias, os exemplos são literalmente 
armazenados, e uma função de distância é utilizada para determinar quais 
membros do conjunto de dados é mais próximo de uma instância de teste 
não conhecida. Uma vez que a instância de treinamento mais próxima tenha 
sido localizada, a classe dela é prevista para a instância. O único problema 
restante é definir a função de distância, e isso não é muito difícil de fazer, 
particularmente se os atributos forem numéricos (WITTEN et al., 2016, p. 
135). 

 

Uma das funções mais utilizadas para cálculo da distância é a Distância 

Euclidiana6. Como essa função considera pesos iguais para os valores dos atributos 

das instâncias, em geral se recomenda que os dados sejam normalizados7. O 

algoritmo mais conhecido para realizar análises de aprendizagem baseada em 

instâncias é chamado de “k-nearest neighbors”, ou “k-NN”. A questão é definir 

quantas “vizinhanças próximas” são necessárias para se obter um resultado 

preditivo satisfatório.  

k-NN se originou na década de 1950, mas somente a partir de 1960 

começou a ser utilizado para atividades de classificação. Apresenta desvantagens 

como lentidão e suscetibilidade a alterações por instâncias ruidosas. Somente a 

partir da década de 1990 é que foram desenvolvidos métodos complementares que 

permitiram análises mais rápidas. 

Em geral as divisões espaciais são realizadas ortogonalmente, por meio de 

hiperretângulos, ou circulares por meio de hiperesferas8, dependendo da função 

                                            
5
 Além de instance-based learning, o método também é muito citado como “Case-Based Reasoning - 

CBR” (ou “raciocínio baseado em casos, em tradução livre”. 
6
 Distância Euclidiana é a raiz da soma da diferença quadrática dos valores de cada atributo entre 

duas instâncias. 
7
 Normalização é a transformação de uma série de dados entre os valores mínimos e máximos para 

que, após a transformação, possam ser representados por valores entre 0 e 1. 
8
 Em alguns conjuntos de dados, seleções ortogonais podem gerar resultados piores, devido à 

possibilidade de que alguns dados relevantes estejam localizados nos cantos. 
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utilizada. Segundo Witten et al. (2016), “Árvores de bolas foram desenvolvidas muito 

mais recentemente e são instâncias de uma estrutura geral chamada de ‘árvore 

métrica’.”.  

Cabe ressaltar que as divisões possíveis para a definição das vizinhanças, 

seja de forma ortogonal ou circular, têm como objetivo apenas localizar as 

vizinhanças e, consequentemente, as instâncias mais “próximas”. As previsões são 

sempre realizadas com base nas próprias instâncias. 

K-star, ou K*, foi desenvolvido por John G. Cleary e Leonard E. Trigg, da 

Universidade de Waikato, na Nova Zelândia. K* é um método de aprendizagem 

baseado em instâncias que utiliza conceitos de entropia como medida de distância. 

Segundo os autores, o uso de entropia como medida de distância apresenta 

vantagens, como “uma abordagem para lidar com atributos simbólicos, atributos com 

valores reais e valores desconhecidos”. O algoritmo ainda permite “misturar” valores 

entre atributos. 

 

2.2.3.4 M5Rules 

 

Gera uma lista de decisão para problemas de regressão utilizando 
separação-e-conquista. Em cada iteração ele constrói um modelo em árvore 
utilizando M5 e transforma a melhor folha em uma regra (FRANK; HALL; 
WITTEN, 2016). 

 

As estruturas de algoritmos que geram regras são muito parecidas com os 

que geram árvores de decisão. A principal diferença é a forma de representação 

final. Em regras, em geral são utilizados conectores lógicos com situações 

antecedentes e consequentes, tais como os utilizados em lógica de programação, 

tais como “and”, “or”, “if”, “then”, “else” e outros. Em diversas situações, as regras 

podem ser representadas de formas menos complexas que em árvores de decisão. 

Além disso, as regras podem representar facilmente as associações entre atributos. 

Podem, também, abordar decisões que não estejam abordadas nas regras definidas 

(como a lógica “else”) e abordar exceções. As regras podem ser aplicadas tanto a 

atividades de classificação quanto em análises de associações entre atributos. 

Assim como em árvores de decisão, as regras também podem ser 

“podadas”. O procedimento de “poda” objetiva a diminuição do tamanho da regra, de 

forma a eliminar eventuais redundâncias ou simplesmente para redução da 
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dimensão. Existem inúmeras técnicas para realizar podas em regras, tal como o 

método “greedy” (ou “ganancioso”, em tradução livre). Nesse método, cada condição 

de uma determinada regra é considerada para ser podada ao tentar 

sistematicamente removê-la e verificar como as classificações posteriores resultam 

sem ela. É um método que em geral apresenta bons resultados, mas a um elevado 

custo computacional. 

M5 foi originalmente desenvolvido por Quinlan (1992). Em seu artigo ele 

descreve o método como “um novo sistema de aprendizagem de modelos que prevê 

valores”. E continua: “M5 constrói modelos baseados em árvores, mas, onde árvores 

de regressão possuem valores nas suas folhas, as árvores construídas por M5 

possuem funções lineares”. O algoritmo inicialmente elabora uma árvore de decisão 

com base em testes que geram estimativas de erro – calculadas computando os 

valores reais dos atributos de destino (“target”) aos desvios-padrão global e de cada 

subconjunto. Após, M5 seleciona o teste que maximiza a redução do erro esperado. 

Ao final, são gerados modelos lineares multivariados para cada nó da árvore. Ao 

serem gerados os modelos, porém, o algoritmo seleciona apenas os atributos 

relevantes para cada nó. 

Posteriormente, o conceito de M5 foi aprimorado por Wang e Witten (1997), 

da Universidade de Waikato, para possibilitar trabalhar com dados “tipicamente 

encontrados na prática”, como com atributos enumeráveis e valores desconhecidos, 

pois M5 original somente possui capacidade de previsão com dados contínuos. Os 

autores utilizaram métodos de Breiman (1984) para realizar as adaptações 

necessárias. A adaptação foi chamada de M5’ ou, conforme descrito no pacote de 

documentação do programa Weka: “M5Base”. 

Finalmente, M5’ foi adaptado por Holmes et al. (1999) para transformar a 

árvore de decisão em uma lista de regras. O algoritmo resultante foi chamado de 

M5Rules. 

  

2.2.3.5 Random forest 

 

Classe para construir uma floresta de árvores aleatórias (FRANK; HALL; 
WITTEN, 2016). 

 

Algoritmos que possuem capacidade de gerar árvores de decisão são 

vastamente utilizados, pesquisados e aprimorados no campo de aprendizagem em 
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máquina. Segundo Witten et al. (2016), “uma abordagem divide-and-conquer (ou 

“dividir-e-conquistar”, em tradução livre) leva naturalmente a um estilo de 

representação chamado árvore de decisão.”. Basicamente, com algum método de 

seleção, os dados são divididos em dois ou mais grupos distintos, que podem levar a 

um “nó”, onde nova separação deverá ser realizada, ou a uma “folha”, onde se 

permite definir a classe ou o valor procurado. 

 

Para classificar uma instância desconhecida, ela é encaminhada de cima 
para baixo da árvore de acordo com os valores dos atributos testados em 
sucessivos nós, e quando uma folha é alcançada a instância é classificada 
de acordo com a classe determinada para a folha (WITTEN et al., 2016, p. 
71). 

 

Em árvores de decisão com valores numéricos dos atributos, em geral as 

decisões nos nós são realizadas com conectores “maior que”, “menor que”, “igual a”, 

ou conjuntos similares. Os algoritmos em geral devem possuir capacidade de lidar 

com diferentes tipos de valores de atributos (nominais e numéricos), com outliers e 

com valores desconhecidos. Os tipos de divisões podem ser de diversos modos, 

desde os mais simples, com a comparação de valores a uma determinada 

constante, como de modos mais robustos, com o cálculo de uma função pré-

determinada em valores de diversos atributos. A Figura 3 apresenta um exemplo de 

árvore de decisão baseado em atributos com valores numéricos. Em geral, esses 

tipos de árvores são chamadas de “árvores de regressão”. 
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FIGURA 3 – ÁRVORE DE REGRESSÃO PARA DADOS DE PERFORMANCE DE CPU 

 

FONTE: WITTEN ET AL. (2016, P. 74) 

 

O principal problema que os algoritmos que realizam árvores de decisão 

precisam enfrentar é determinar por qual atributo os dados devem ser divididos 

primeiro. O objetivo é tentar obter a árvore com a menor dimensionalidade possível. 

Em geral são utilizados métodos que calculam o maior “ganho de informação” que 

cada atributo possui dentro da base de dados, medida em bits9. Escolhe-se o 

atributo que possui o maior valor de informação para realizar o primeiro nó da 

árvore. E assim se segue sucessivamente para cada nó até que não haja mais 

necessidade de novas divisões. 

A partir do momento em que a árvore está definida, deve ser considerada a 

possibilidade de serem realizadas “podas”. Witten et al. (2016) afirmam que “árvores 

de decisão totalmente expandidas em geral contêm estruturas desnecessárias, e é 

geralmente recomendável simplificá-las.”. Duas abordagens podem ser adotadas 

pelos algoritmos: 1) pré-poda ou 2) pós-poda. Essas abordagens se referem ao 

momento em que a poda é realizada: durante a geração da árvore ou depois. 

Geralmente os algoritmos que geram árvores de decisão realizam pós-poda. Ou 

seja, primeiramente a árvore é gerada com a extensão completa e posteriormente 

                                            
9
 O seguinte vídeo apresenta uma explicação simples sobre o conceito do cálculo do valor da 

informação: https://www.khanacademy.org/computing/computer-
science/informationtheory/moderninfotheory/v/information-entropy  

https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/informationtheory/moderninfotheory/v/information-entropy
https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/informationtheory/moderninfotheory/v/information-entropy
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são realizadas as podas. As podas podem transformar um nó em uma folha ou 

podem realinhar a estrutura da árvore para movimentar uma ramificação. 

Ocorre que algoritmos de árvores de decisão geram induções consideradas 

instáveis. A retirada de uma instância dentre os dados de treinamento pode gerar 

previsões muito diferentes. Por isso, os resultados obtidos pela aplicação desses 

métodos podem ser incrementados com o uso de “ensemble learning”, ou 

“aprendizagem em conjunto”, em tradução livre. Os métodos mais comuns de 

aprendizagem em conjunto são bagging, boosting, randomization e stacking. 

Randomization, ou “aleatorização”, em tradução livre, é uma das técnicas 

mais conhecidas de aprendizagem em conjunto. 

Random forests foi desenvolvido por Breiman (2001), um dos mais 

conhecidos pesquisadores de aprendizagem em máquina. Podem ser traduzidas 

como “florestas aleatórias”, em clara referência a árvores de decisão. Segundo o 

resumo do artigo que leva o mesmo nome dado ao método, “Random forests são 

uma combinação de preditores de árvores em que cada árvore depende dos valores 

de um vetor amostrado aleatoriamente e com a mesma distribuição para todas as 

árvores na floresta.”. 

Inicialmente são gerados subconjuntos de dados, ou sacos) utilizando o 

método Bootstrap (ver item 2.2.3.7 para explicação do método). Para cada 

subconjunto de dados, são geradas diversas árvores de decisão (ou uma floresta) 

com a escolha de atributos de forma aleatória para cada uma10. Por exemplo, em 

uma determinada árvore são escolhidos aleatoriamente dois ou mais atributos para 

calcular a primeira ramificação. Após um dos atributos ser escolhido para separar os 

dados, outros dois ou mais atributos são escolhidos aleatoriamente para calcular a 

segunda ramificação. Assim, para cada nó de cada árvore, são geradas ramificações 

com base em escolhas aleatórias de dois ou mais atributos. Em cada subconjunto de 

dados são geradas diversas árvores com estruturas diferentes11.  

Cada árvore gera um resultado em valores de instâncias utilizadas por cada 

subconjunto. Em atividades de classificação, são contados os resultados de cada 

floresta. Por exemplo, se uma floresta possui 6 árvores e 5 classificaram uma 

                                            
10

 Esse procedimento chama-se random subspace method (ou “método de subespaço aleatório, em 
tradução livre) que foi sugerido por HO (1998) como abordagem para aprendizagem em conjunto. 
11

 Ver https://www.youtube.com/watch?v=J4Wdy0Wc_xQ, que apresenta um vídeo explicativo de 
Bootstrap, Bagging e Random Forests. 

https://www.youtube.com/watch?v=J4Wdy0Wc_xQ
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determinada instância de uma mesma maneira, então essa é a escolha do algoritmo. 

Em atividades de regressão, os resultados obtidos são as médias entre as 

estimativas numéricas das árvores da floresta12. 

A qualidade dos modelos pode ser avaliada realizando-se estimativas com 

as instâncias da base de dados que não foram utilizadas, e comparando-se com os 

seus valores reais. 

 

2.2.3.6 Regression by discretization 

 

Um esquema que emprega qualquer classificador em uma cópia dos dados 
que possui o atributo de classe discretizado. O valor previsto é o valor 
esperado do valor da classe média para cada intervalo discretizado 
(baseado nas probabilidades previstas para cada intervalo). Essa classe 
agora também suporta a estimação de densidade condicional ao construir 
um estimador de densidade unidirecional para os valores de destino nos 
dados de treinamento, ponderados pela classe de probabilidades (FRANK; 
HALL; WITTEN, 2016). 

 

Classificação é um problema “clássico” de aprendizagem em máquina. A 

maioria dos algoritmos foi desenvolvida para permitir analisar informações de bases 

de dados, aprender com eles e escolher entre classes determinadas. Muitos 

algoritmos de classificação foram adaptados para trabalharem com análises de 

regressão, ou de previsão numérica. 

Ocorre que muitos algoritmos clássicos realizam apenas atividades de 

classificação. Como, por exemplo, o algoritmo mais conhecido de árvores de decisão 

do Weka, o J4813. Por isso, existem métodos que permitem “discretizar” atributos 

numéricos em atributos nominais14, de forma a permitir a aplicação dos algoritmos 

de classificação. 

Discretizar um determinado atributo numérico significa atribuir classes a 

intervalos de valores. O método mais comum de discretização é pelo cálculo de 

ganho de informação, ou “discretização baseada em entropia”. Porém, 

                                            
12

 Árvores de decisão que trabalham com previsões numéricas são comumente chamadas de 
regression trees (ou “árvores de regressão”, em tradução livre). Similarmente, random forests que 
trabalham com previsões numéricas são comumente chamadas de regression forests (ou “florestas 
de regressão, em tradução livre). 
13

 J48 é a adaptação ao Weka do famoso algoritmo de árvores de decisão de Ross Quinlan, intitulado 
“C4.5” (1993). 
14

 Atributos numéricos são também chamados de contínuos e atributos nominais são também 
chamados de discretos, categóricos ou ordinais. 



52 

 

diferentemente do uso desse método em árvores de decisão, procuram-se os 

intervalos com menores ganhos de informação. Conforme Witten et al. (2016), “Pode 

ser demonstrado teoricamente que um ponto de corte que minimize o valor da 

informação nunca irá ocorrer entre duas instâncias da mesma classe”. Assim, 

localizados os pontos que identificam os menores ganhos de informação, têm-se os 

agrupamentos de instâncias que definem as classes. A questão que resta é em qual 

momento parar o processo de separação de classes, uma vez que a tendência será 

procurar a maior quantidade de separações possível. Essas situações estão sujeitas 

a overfitting. Para tanto é costumeiramente utilizado o princípio MDL15 para 

determinar o fim das iterações. 

Regression by discretization é um algoritmo que utiliza um estimador de 

densidade condicional (histograma, normal ou kernel) para prever os intervalos entre 

os valores de destino da base de dados, conforme Frank e Bouckaert (2009). Os 

valores que integram esses intervalos, então, representam as classes. 

Posteriormente são realizadas previsões de classificação utilizando as classes 

definidas anteriormente com uso de algum algoritmo classificador escolhido pelo 

usuário. As previsões finais são as médias entre os valores das classes. 

Para o presente trabalho, o algoritmo classificador escolhido para realizar as 

previsões é Logistic, ou “logística” em tradução livre. O nome original do algoritmo no 

Weka era logistic regression. Porém, como apresenta apenas capacidade de realizar 

atividades de classificação, imagina-se que a segunda parte do nome tenha sido 

retirado para evitar associações indevidas. O método constrói um modelo linear 

baseado em valores de destino transformados logaritmicamente, conforme equação 

seguinte: 

 

Pr[1|𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑘] = 1/(1 + 𝑒(−𝑤0−𝑤1𝑎1−⋯−𝑤𝑘𝑎𝑘)) (5) 

 

onde: 

Pr[1|𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑘] representa os valores dos dados de destino; 

𝑎 representa os valores reais das instâncias; 

                                            
15

 Minimum description lenght – MDL é uma aplicação matemática que utiliza como base outro 
princípio conhecido como “Navalha de Occam” – que afirma que a melhor opção tende a ser a mais 
simples. MDL se aplica a sistemas de informação comparando tamanhos de modelos à informação 
obtida por eles, e seleciona a que possui a melhor relação. 
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𝑘 representa a última de uma série de instâncias; e 

𝑤 representa os pesos atribuídos às instâncias. 

 

Diferentemente de regressão linear, na regressão logística os pesos a serem 

multiplicados pelos valores dos atributos não são calculados pela função que 

minimiza os erros mínimos quadráticos. Ao invés, utiliza uma função que maximiza a 

probabilidade logarítmica, conforme descrito por Le Cessie e Van Houwelingen 

(1992). 

 

2.2.3.7 Bagging 

 

Classe para ensacamento de um classificador para reduzir a variância. 
Pode realizar classificação e regressão, dependendo da base de 
aprendizagem (FRANK; HALL; WITTEN, 2016). 

 

Bootstrap é um método estatístico de amostragem com reposição. Isso 

significa que, ao selecionar instâncias para compor a base de dados de treinamento, 

uma instância pode ser selecionada mais de uma vez. Esse método também é 

chamado de 0.632 bootstrap, pois em uma base de dados razoavelmente grande, é 

a probabilidade calculada que quaisquer das instâncias seja selecionada para a 

base de dados de treinamento. O número n de dados a serem selecionados deve 

ser o mesmo número n de instâncias na base de dados. Isso naturalmente gera uma 

probabilidade de 0,368 de que cada instância não seja selecionada para a base de 

dados de treinamento e, portanto, deverá compor a base de dados de testes. Essas 

probabilidades são consideradas para calcular a taxa de erro. 

Bagging (ou “ensacamento”, em tradução livre) foi criado por Breiman 

(1994). Trata-se de um termo utilizado para resumir bootstrap aggregation. A ideia é 

gerar diversos “sacos” com instâncias da base de dados pelo método bootstrap. 

Cada saco é independente do outro. Escolhido algum classificador, são realizadas 

estimativas para cada saco. As estimativas são escolhidas entre os diversos sacos 

por votação (quais aparecem em maior número – em atividades de classificação) ou 

pela média entre as estimativas (em atividades de regressão). 

Como são gerados sacos com dados selecionados para a base de 

treinamento, há também, para cada saco, dados que não foram selecionados (os 

36,8% dos dados originais). Esses dados não estão nos sacos e, por isso, são 
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chamados de out-of-bag dataset. Cada um desses conjuntos de dados “fora-do-

saco” é utilizado como base de dados de testes – que avaliará a performance geral 

do modelo. 

Bagging em geral apresenta melhoria de estimativas em algoritmos 

instáveis, como árvores de decisão. Porém, o método é pouco aplicável a algoritmos 

estáveis, ou insensíveis a variações na base de dados – tais como nearest 

neighbors. 

A diferença principal entre bagging e randomization é o que deve ser 

selecionado. Bagging seleciona instâncias de forma aleatória para gerar múltiplos 

sacos com a mesma dimensão da base original de dados, enquanto randomization 

utiliza a aleatoriedade para selecionar atributos, alterar configurações do algoritmo, 

entre outras alterações, de forma a gerar modelos diferentes – mas em geral 

utilizando a mesma base original de dados. Random forests é um método que 

combina bagging (seleção de instâncias em diversos sacos) e randomization (para 

cada saco, são geradas árvores de decisão com seleção aleatória de atributos para 

cada ramificação). 

Boosting16 é uma variação de bagging, no sentido de que podem ser 

atribuídos pesos para cada subconjunto de dados. Segundo Witten et al. (2016): 

 

Bagging e boosting adotam essa abordagem (de combinar decisões de 
diferentes modelos por votação ou por média), mas eles obtêm os modelos 
individuais de formas diferentes. Em bagging, os modelos recebem pesos 
iguais, enquanto em boosting, são utilizadas ponderações para dar mais 
influência aos que obtiveram mais sucesso (WITTEN et al., 2016, p. 481). 

 

Boosting é um método interativo. “Cada novo modelo é influenciado pela 

performance do daqueles construídos anteriormente” (WITTEN et al., 2016). 

Boosting tem sido muito estudado por apresentar, segundo os mesmos autores, 

“garantia de performance”. Demonstrações comprovam que o erro entre os 

classificadores combinados nos dados de treinamento pode se aproximar a zero à 

medida que mais iterações são realizadas. Porém, Witten et al. (2016) alertam que 

“garantias (de performance) em dados de treinamento não são muito interessantes 

porque não indicam necessariamente boa performance em dados novos”. 

                                            
16

 O método boosting não é utilizado na parte experimental do trabalho. Porém, como foram utilizados 
os demais métodos mais comuns de aprendizagem em conjunto (bagging, randomization e stacking, 
optou-se por incluir informações básicas de boosting apenas para demonstrar a diferença. 
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2.2.3.8 Stacking 

 

Combina diversos classificadores utilizando o método de empilhamento. 
Pode realizar classificação ou regressão (FRANK; HALL; WITTEN., 2016). 

 

Stacking se refere a stacked generalization, que pode ser traduzido para o 

português como “generalização empilhada”, ou “empilhamento” na forma resumida. 

Foi desenvolvido por Wolpert (1992). É um método para agrupamento de outros 

métodos de aprendizagem em máquina. Diferentemente de bagging e boosting, 

stacking apresenta a capacidade de combinar algoritmos diferentes para realizar as 

previsões. Mesmo os com bases diferentes – por exemplo: regressão linear, nearest 

neighbors e árvores de decisão. Além disso, stacking apresenta o conceito de 

“metalearner”, pelo qual um algoritmo realiza previsões em relação às previsões dos 

outros algoritmos escolhidos. 

A forma de funcionamento dele é relativamente simples de explicar. 

Inicialmente são escolhidos os algoritmos que aplicados no “nível 0”. Então, cada 

algoritmo realiza previsões para os valores de destino das instâncias. Essas 

previsões, ou dados de saída do nível 0, serão utilizados como dados de entrada 

das instâncias no “nível 1”. Com base nesses dados de entrada do nível 1, o 

algoritmo escolhido como metalearner realizará novas previsões, gerando dados de 

saída das instâncias em nível 1. O “empilhamento” se refere a realizar previsões 

com base em outras previsões. 

Existe um método parecido com stacking, chamado voting, ou “eleição”. 

Inicialmente, são geradas previsões de cada algoritmo escolhido. Posteriormente, 

são escolhidas as previsões os que mais se repetem (em atividades de 

classificação) e a média entre os valores numéricos (em atividades de regressão). 

Porém, em voting não são atribuídos pesos para cada previsão, de modo que se 

alguns algoritmos escolhidos gerarem valores muito diferentes dos originais, a 

previsão final será desbalanceada. Assim, a diversidade, que em geral se apresenta 

como uma vantagem em agrupamentos de métodos, provavelmente não resultará 

em melhores previsões. Por isso, voting é um método recomendado para 

agrupamento de métodos com bases similares.  

Conforme Witten et al. (2016), “Stacking tenta ‘aprender’ quais 

classificadores são os confiáveis, utilizando outro algoritmo – o metalearner – para 
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descobrir a melhor maneira de combinar os dados de saída dos aprendizes de 

base.”. Nesse caso, a diversidade atua a favor de se gerarem melhores previsões. 

Um cuidado a ser tomado ao se trabalhar com stacking ou outros métodos 

de agrupamento de métodos é a necessidade de se trabalhar com a separação de 

instâncias entre base de dados de treinamento e de testes. Assim, as previsões 

podem ser “calibradas” ao testar as estruturas de previsão em outros dados. Essa 

técnica, chamada “holdout” já é conhecida e vastamente aplicada em atividades de 

aprendizagem em máquina com uso de algoritmos individualmente. Porém, quando 

agrupados, eventuais algoritmos que gerem previsões aparentemente muito 

otimistas em dados de treinamento podem influenciar o conjunto de previsões, 

fazendo com que o metalearner considere pesos maiores para as previsões gerada 

por eles. Isso faria com que a diversidade apresentada pelo método de agrupamento 

não seja considerada adequadamente. Portanto, os resultados devem sempre ser 

avaliados por meio dos dados de testes, por separação percentual ou por cross-

validation. 

Stacking é um método que em geral apresenta elevado custo computacional, 

ainda mais se cross-validation for a maneira escolhida para avaliar os resultados. 

Porém, a desvantagem mais óbvia de stacking é a dificuldade em interpretar os 

resultados obtidos. 

 

2.2.4 Comparações de resultados 

 

Quando se trabalha com análises utilizando algoritmos de mineração de 

dados, é comum a realização de testes para comparar a performance dos métodos. 

Witten et al. (2016) apontam que “De modo a determinar quais métodos a utilizar em 

um problema em particular, necessitamos de modos sistematizados de avaliar como 

métodos diferentes funcionam e de comparar um a outro”. Alguns autores os 

denominam “indicadores-chave de performance” (“key performance indicators”). 

Outros os chamam simplesmente de resultados estatísticos. Dentre os mais 

utilizados, podem-se citar o coeficiente de determinação, erro médio absoluto e erro 

médio absoluto em percentual. Há autores que defendem a utilização de medianas 

como valores de tendência central ao invés das médias – o que resultaria em 

indicadores diferentes. Kontrimas; Verikas (2011) utilizaram o que chamaram de 
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“estimativas inaceitáveis” – que definiram como quando um valor previsto 

ultrapassava em 20% o valor real. 

A seguir são apresentados alguns dos resultados estatísticos mais utilizados 

em comparações de algoritmos de mineração de dados. Para efeitos do presente 

trabalho, entende-se que resultados estatísticos e indicadores de performance 

possuem o mesmo objetivo permitir avaliar e comparar modelos. 

R2 se refere na estatística como Coeficiente de Determinação. Ele determina 

o poder de explicação de um determinado modelo. Os valores podem variar entre 0 

e 1, sendo que quanto mais próximo de 1, maior é o poder de explicação de um 

modelo (ou seja, maior é melhor). O R2 pode ser obtido por meio da seguinte 

fórmula: 

 

𝑅2 = 1 −
(�̂�1 − 𝑦1)2 + ⋯ + (�̂�𝑛 − 𝑦𝑛)2

(𝑦1 − �̅�)2 + ⋯ + (𝑦𝑛 − �̅�)2
 (6) 

 

onde: 
�̂�  representa o valor previsto de cada instância; 

𝑦 representa o valor observado de cada instância; 

�̅�  representa a média entre os valores reais de todas as instâncias; e 

𝑛 representa o número de instâncias. 

 

R se refere na estatística como Coeficiente de Correlação. Ele determina o 

grau de correlação que há entre os dados de um determinado modelo. Os valores 

podem variar entre 0 e 1, sendo que quanto mais próximo de 1, maior é o grau de 

correlação existente entre os dados do modelo. Ele pode ser calculado pela raiz do 

Coeficiente de Determinação, conforme segue: 

 

𝑅 = √𝑅2 (7) 

 

Esses são os indicadores mais utilizados na estatística para avaliar a 

qualidade de modelos. Porém, sabe-se que a comparação entre modelos 

estatísticos apenas com os coeficientes citados pode não resultar na melhor 

interpretação das informações existentes. Por isso, devem ser utilizados em conjunto 

a outros indicadores – tais como os descritos a seguir: 
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MAE – Mean Absolute Error se refere a “Erro Médio Absoluto”. É uma 

medida absoluta, expressa em valores reais. Na comparação entre modelos, valores 

de MAE menores tendem a serem melhores. Pode ser calculado por meio da 

seguinte fórmula: 

 

𝑀𝐴𝐸 =
|�̂�1 − 𝑦1| + ⋯ + |�̂�𝑛 − 𝑦𝑛|

𝑛
 (8) 

 

Para que o cálculo do MAE seja realizado corretamente, eventuais erros 

com sinais negativos devem ser convertidos a positivos. É comum elevar ao 

quadrado o valor obtido em cada erro e imediatamente calcular a raiz para eliminar o 

sinal negativo. 

RMSE – Root Mean-Squared Error se refere a “Raiz do Erro Quadrático 

Médio”. É uma medida absoluta, expressa em valores reais. Na comparação entre 

modelos, valores de RMSE menores tendem a serem melhores. Pode ser calculado 

por meio da seguinte fórmula: 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
(�̂�1 − 𝑦1)2 + ⋯ + (�̂�𝑛 − 𝑦𝑛)2

𝑛
 (9) 

 

RAE – Relative Absolute Error se refere a “Erro Absoluto Relativo”. É uma 

medida absoluta, expressa em percentual. Na comparação entre modelos, valores 

de RAE menores tendem a serem melhores. Pode ser calculado por meio da 

seguinte fórmula: 

 

𝑅𝐴𝐸 =
|�̂�1 − 𝑦1| + ⋯ + |�̂�𝑛 − 𝑦𝑛|

|𝑦1 − �̅�| + ⋯ + |𝑦𝑛 − �̅�|
 (10) 

 

Da mesma forma que em MAE, para que o cálculo do RAE seja realizado 

corretamente, eventuais erros com sinais negativos, tanto entre valores previstos e 

valores reais quanto entre valores reis e a média entre todos os valores reais, devem 

ser convertidos a positivos. É comum elevar ao quadrado o valor obtido em cada 

erro e imediatamente calcular a raiz para eliminar o sinal negativo. 
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RRSE – Root Relative Squared Error se refere a “Raiz do Erro Quadrático 

Relativo”. É uma medida relativa, expressa em percentual. Na comparação entre 

modelos, valores de RRSE menores tendem a serem melhores. Pode ser calculado 

por meio da seguinte fórmula: 

 

𝑅𝑅𝑆𝐸 = √
(�̂�1 − 𝑦1)2 + ⋯ + (�̂�𝑛 − 𝑦𝑛)2

(𝑦1 − �̅�)2 + ⋯ + (𝑦𝑛 − �̅�)2
 (11) 

 

As equações apresentadas foram adaptadas de Witten et al. (2016, p. 195), 

de forma a compatibilizar com as siglas usualmente utilizadas no país para facilitar o 

entendimento. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

O presente capítulo apresenta metodologia para levantamento e análise de 

artigos publicados em periódicos científicos sobre temas relacionados ao trabalho. 

 

3.1 METODOLOGIA PARA LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

A escolha dos artigos científicos foi realizada pelo Processo de Seleção de 

Portfólio Bibliográfico (ENSSLIN et al, 2010), com adaptações, conforme as 

seguintes etapas: 1) Definição dos eixos da pesquisa; 2) Definição das associações 

entre os eixos; 3) Pesquisa site de Periódico da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior – CAPES na internet17; 4) Ranqueamento e seleção; e 

5) Filtragem final. 

Na primeira etapa foram definidos os eixos dos temas a serem pesquisados, 

separados por duas colunas: Eixo 1: Problema a ser abordado; e Eixo 2: Técnica, 

Método ou Tecnologia. Nessa etapa foram utilizadas palavras-chave definidas em 

pesquisa inicial, conforme Quadro 2: 

 

QUADRO 2 – EIXOS DO LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

 

                                            
17

 www.periodicos.capes.gov.br.  

Eixo 1 Eixo 2 

Problema a ser abordado Técnica, Método ou Tecnologia 

Real estate (property) appraisal 
(valuation) 

Decision trees 

Big Data Computational (artificial) intelligence 

 Data mining 

 Self-organizing map 

 Committee machine 

FONTE: O AUTOR (2018). 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
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Na segunda etapa foram definidas as associações entre esses temas, 

totalizando onze temas conjuntos: dez mais um com a associação entre os temas do 

Eixo 1. 

Na terceira etapa foram levantados os artigos no sítio de Periódicos da 

CAPES na internet entre os meses de março a abril de 2018. Foram inicialmente 

utilizados filtros para selecionar apenas artigos publicados nos últimos cinco anos, 

revisados por pares, com recursos online, ordenados por relevância. Eventualmente, 

foram realizados ajustes nos filtros, ou a seleção de filtros adicionais, quando a 

busca pelas palavras associadas gerou muitos resultados. 

A pesquisa apresentou total de 320 artigos que, após análise de 

redundância (artigos repetidos em buscas diferentes), foram reduzidos a 240. 

Na quarta etapa do levantamento, após a leitura apenas dos títulos desses 

240 artigos, foi realizado o ranqueamento, conforme o método de ENSSLIN et al. 

(2010), com adaptações. As adaptações possibilitaram o cálculo de pontuação para 

ranqueamento dos artigos segundo critérios de aderência ao tema e quantidade de 

observações na pesquisa. Esse método permitiu obter os 50 artigos melhores 

classificados.  

Na quinta e última etapa do levantamento foram lidos os resumos dos 50 

artigos melhores classificados. Após novo ranqueamento e buscas dos textos 

completos dos artigos na internet, obtiveram-se 23 artigos para a leitura completa. 

 

3.2 ANÁLISE DOS ARTIGOS 

 

Após leitura dos artigos, foi elaborada tabela para permitir analisar se 

poderiam ser úteis para a parte experimental do presente trabalho. Nas linhas foram 

listados os títulos dos artigos. As colunas indicam: 1) os métodos utilizados, 2) os 

softwares utilizados, se informados, 3) a capacidade de lidar com muitos dados (de 

acordo com as experiências realizadas), e 4) a possibilidade de aplicação no 

trabalho (graduação subjetiva entre alta, média, baixa ou nenhuma). 

Entendeu-se que 5 artigos possuem alta possibilidade de aplicação no 

trabalho, 9 foram considerados com média possibilidade de aplicação, 7 com pouca 

possibilidade e 2 com nenhuma – pois apresentam apenas comentários, sem testes 

ou partes experimentais. O Apêndice 1 apresenta essa tabela. Os artigos estão 
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identificados com cores, conforme a possiblidade de utilização, sendo verde para 

alta, amarelo para média, azul para baixa e branco para nenhuma. 

Abaixo estão resumidos os artigos considerados com alta ou média 

possibilidade de utilização na pesquisa e o artigo que inspirou o presente trabalho.  
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3.3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

O artigo que inspirou a realização desse trabalho é “The mass appraisal of 

the real estate by computational intelligence” (KONTRIMAS; VERIKAS, 2011). Os 

autores abordaram a utilização de métodos de inteligência computacional para a 

realização de avaliações de imóveis em massa, utilizando 100 dados de transações 

de casas em uma cidade (não informada qual) da Lituânia, coletados pelo Centro de 

Registro do país entre 2005 e 2006, com 12 variáveis (características dos imóveis, 

como localização, tamanho, ano de construção, tamanho do lote, entre outras). Os 

dados foram checados por especialistas e não apresentavam pontos atípicos 

(“outliers”). Os autores compararam a utilização do método tradicional de regressão 

linear pelo método dos mínimos quadrados com dois métodos de inteligência 

computacional: multilayer perceptron e support vector machine. Ainda, utilizaram 

mapas auto-organizáveis para definir pesos para agregação em 2 tipos de comitês 

de métodos. Foram utilizados alguns indicadores de performance para as 

comparações: diferença absoluta média em percentual (“mean absolute percentage 

difference - MAPD”), erro absoluto médio (“mean absolute error – MAE”) e número 

de valorações inaceitáveis – definidas como as que apresentassem valores 

estimados pela modelagem em 20% superiores aos valores reais dos imóveis18. Os 

resultados demonstraram a superioridade das modelagens por comitês de métodos 

em comparação aos métodos isolados, com redução drástica na quantidade de 

valorações inaceitáveis. Na conclusão, os autores afirmaram a superioridade do 

método support vector machine em relação aos outros métodos isolados, 

destacando que, no caso abordado, uma modelagem não linear é requerida. Porém, 

observaram que as propostas de comitês de modelos demostraram excelente 

performance, sendo claramente superiores aos preditores separados. 

O artigo de Shi et al. (2015) aborda método de agrupamento Fuzzy c-means 

Clustering Method – FCM para segmentação de mercados, com adaptações. Os 

métodos de agrupamento visam a buscar características similares em grupos de 

dados. Os autores afirmam que o método é simples de implementar. Para a 

verificação do método, foram utilizados dados de 20.192 registros de vendas de 

                                            
18

 Segundo os autores, são exigências do Centro de Registro da Lituânia. 
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propriedades em Louisville, Kentucky, nos Estados Unidos, de 2003 a 2007 – 

reduzidos de um total de 300 mil registros de transações totais nessa cidade. Foram 

utilizados indicadores tradicionais de comparação de métodos: raiz do erro médio 

quadrático (RMSE), erro absoluto médio (MAE) e erro absoluto médio em percentual 

(“Mean Absolute Percentage Error – MAPE”). Os resultados obtidos com uso de 

Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System – ANFIS foram comparados aos de 

regressão linear múltipla, utilizando, ou não, o Mean Price of Comparables – MPC 

(preço médio de comparáveis – método de agrupamento) obtido. Em ambos, o uso 

de MPC melhorou os indicadores de comparação, diminuindo os erros. 

Kok, Koponen e Martínez-Barbosa (2017) abordaram a utilização de 

métodos de valoração automatizada (“Automated Valuation Models – AVM”) para 

melhorar a precisão em avaliações de imóveis. O estudo utiliza o Net Operating 

Income – NOI, ou “receita de operação em rede”, que é a diferença entre receitas e 

despesas (possíveis) de um imóvel. Se essa diferença é negativa, o termo é 

conhecido como Net Operating Loss. Foi utilizado algoritmo de árvore de regressão, 

de forma a minimizar a variância entre cada combinação de variáveis independentes 

e a dependente, de forma sistemática (cada variável é um nó na árvore), até a 

profundidade desejável da árvore. Para o artigo, foram utilizados modelos de random 

forest e dois métodos de gradient boosting19: Gradient Boosted trees e XGBoost. O 

método utilizou os seguintes indicadores de performance: coeficiente de 

determinação – R2, erro médio quadrático (MSE) e erro absoluto médio em 

percentual (MAPE). 70% dos dados foram utilizados para o teste e 30% para a 

validação. Para a simulação, foram utilizados 5.018 registros de transações 

imobiliárias entre 2011 e 2016. As características de localização foram melhoradas 

com um método de pontuação por proximidade a pontos específicos, de forma a 

testar a validade de algumas premissas, como o incremento do valor do imóvel com 

a proximidade a uma área verde, por exemplo. Os AVMs obtiveram resultados 

superiores aos métodos tradicionais. 

No estudo realizado por Yeh e Hsu (2018), foi utilizado um método chamado 

de Abordagem de Comparação Quantitativa, com objetivo de estimar de forma 

                                            
19

 Gradient boosting é um método de aprendizagem em máquina que utiliza um conjunto de 
preditores fracos de árvores de decisão, utilizado para classificação e regressão. Após a criação do 
modelo geral, o algoritmo utiliza uma função diferencial para otimizá-lo e criar um preditor forte. 
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objetiva os coeficientes de um tratamento por fatores do método comparativo – 

diferente das definições de coeficientes por especialistas. O método de Raciocínio 

Baseado em Casos (CBR) possibilita a solução de novos problemas considerando 

problemas já solucionados. O método proposto utiliza decomposição escalonada 

para a definição dos coeficientes, com duas etapas: 1) método de classificação 

quartil e 2) decomposição escalonada. A variável geográfica possui um tratamento 

diferenciado devido à sua natureza. O primeiro passo é definir o coeficiente de 

ajustamento para o fator mais importante, utilizando regressão da amostra escolhida. 

Para os demais fatores é utilizado o mesmo método, porém são utilizados os 

coeficientes calculados anteriormente – das variáveis mais importantes. Após, é 

determinado o coeficiente referente à coordenada geográfica. O método, então, 

utiliza as seguintes etapas: 1) cálculo da distância do caso real e do caso 

comparativo, 2) cálculo do peso do caso comparativo, 3) preço ajustado do caso 

comparativo, 4) cálculo das estimativas. Então, dois parâmetros devem ser 

definidos: 1) os pesos dos fatores, e 2) O raio de efeito.  Foram, então, definidos 5 

fatores: distância da estação de metrô mais próxima, número de lojas de 

conveniência acessíveis a pé, idade da habitação, data da transação e coordenada 

geográfica. Para a experiência foram utilizados dados do Ministério do Interior no 

período de junho de 2012 a maio de 2013 nas cidades de Taipei e Nova Taipei. Dois 

terços dos dados foram separados para treinamento e um terço para testes. Os 

resultados foram comparados com os obtidos por regressão linear múltipla e 

multilayer perceptron, utilizando os mesmos dados. Os resultados demonstraram a 

superioridade do método proposto em relação aos demais. Nas conclusões, os 

autores argumentam que o método oferece uma abordagem objetiva em 

comparação a avaliações de especialistas na definição dos fatores. 

McCluskey, Daud e Kamarudin (2014) abordaram a utilização de Boosted 

Regression Trees – BRT em comparação a RLM para avaliação de imóveis em 

massa. O texto apresenta histórico de uso da tecnologia, com diversos métodos para 

avaliação de imóveis – especialmente em massa. Para a experiência, foram 

utilizados dados do Departamento de Avaliação e Serviços de Propriedade da 

municipalidade de Kulai, Estado de Johor, na Malásia. Foram obtidos 387 dados, 

porém somente 313 foram efetivamente utilizados, com período temporal de 29 

meses. Foram, então, realizadas duas modelagens por RLM (uma com base linear e 

outra com base logarítmica) utilizando o programa SPSS e uma modelagem BRT 
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com o programa DTREG. Com BRT, foram separados 80% dos dados para 

treinamento e 20% para testes. Os resultados foram comparados por meio dos 

seguintes indicadores de performance: coeficiente de dispersão – (“coefficient of 

dispersion – COD”), erro absoluto médio em percentual – (MAPE) e diferencial 

relacionado ao preço (“Price-Related Differential – PRD”). Os resultados 

demostraram a superioridade do método BRT frente às duas simulações com RLM. 

Ressalvas foram realizadas com relação à preocupação com overfitting e com 

relação à utilização de tecnologia “black box”20. Porém, as vantagens do uso dessa 

tecnologia são, segundo os autores: não necessidade de atendimento a restrições 

metodológicas; menor sensibilidade a outliers; mais “simples” de utilizar e com 

menos conhecimento do que RLM; não necessita de muito trabalho na preparação 

dos dados para a modelagem; entre outros. Os autores afirmam que o BRT é um 

método que apresenta muito potencial de aplicação em avaliação de imóveis em 

massa. 

Jackowski (2015) apresenta o método denominado Adaptive Splitting And 

Selection Algorithm for Regression – AdaSSReg para aplicações de regressão. Na 

AdaSSReg, o objetivo é explorar as competências locais de diversos preditores 

elementares em relação às suas “áreas de competências”. Para cada área, um 

preditor em conjunto é criado por agregação ponderada (weighted aggregation) dos 

preditores elementares preliminarmente coletados. Os pesos para agregação e as 

áreas são ajustados por procedimentos de aprendizagem – utilizando um método de 

otimização que visa a minimizar o erro médio quadrático (MSE). São utilizados 

algoritmos com treinamento de base evolucionária para definição de dois vetores: 1) 

pesos e 2) centroides (das áreas de competências). O experimento foi realizado em 

comparação a outros conjuntos de métodos, em análise heterogênea e homogênea. 

Cinco algoritmos de regressão foram implementados para os testes: regressão 

linear, multilayer perceptron, pace regression21, sequential minimal optimization 

regression22 e regressão por medianas mínimas quadradas. Para os agrupamentos 

                                            
20

 Há diversas menções na literatura a respeito de tecnologias black box, tais como redes neurais. 
Trata-se de característica de métodos de aprendizagem em que não é possível justificar como foram 
obtidas eventuais estimativas. 
21

 Pace regression é descrito na literatura como um melhoramento da regressão por mínimos 
quadrados, por avaliar o efeito de cada variável e por utilizar análise de agrupamento para aumentar 
a base estatística para estimar a contribuição delas em tarefas de regressão. 
22

 Sequential minimal optimization regression é um algoritmo de treinamento para SVM. 
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foram utilizados: agrupamentos por médias, agrupamento por qualidade ponderada, 

agrupamento por Bagging e AdaSSReg. Todos os experimentos foram realizados 

utilizando a ferramenta de otimização do ambiente MATLab e estruturas KNIME e 

WEKA para a modelagem de preditores elementares. Foram utilizados dados em 

diversas áreas, tais como mecânica, elétrica, concreto, elevadores, energia, 

habitação, hipoteca, plantas elétricas, entre outros. Os testes utilizaram cross-

validation combinado com F-test para as análises estatísticas comparativas. Os 

resultados demonstraram que o AdaSSReg foi superior em 17 dos 20 casos 

abordados e demonstraram que a maioria dos conjuntos de métodos obteve 

melhores resultados que os métodos elementares de forma isolada. 

O estudo realizado por Shekarian e Fallahpour (2013) se propôs a utilizar 

método denominado Programação de Expressão Genética (GEP) para realizar 

previsões de preços de imóveis com o conhecimento das características deles. Os 

autores afirmam que estimar os preços em habitação é uma tarefa difícil porque são 

bens compostos – geralmente vendidos como pacotes de diversos fatores, tais como 

de localização, ambientais, estruturais, entre outros. GEP é um algoritmo genético23 

(GA). Porém, as diferenças entre os dois estão na natureza dos indivíduos gerados. 

Para a experiência, foram utilizados dados da Pesquisa de Rendimentos e Despesas 

Domésticas (HIES), conduzida pelo Centro Estatístico do Irã, na Província do 

Hamedan, em 2006. Foram coletados 400 dados, mas apenas 364 efetivamente 

utilizados. Os dados foram divididos aleatoriamente em cerca de 80% para 

treinamento e 20% para testes. Foram selecionadas 26 variáveis entre as diversas 

características disponíveis. Foi utilizado o software GeneXproTools 4.0 para a 

derivação do modelo matemático. Para a melhor equação obtida, R2 foi de 0,92 e 

MSE de 0,03. Foi também realizada regressão linear com uso de abordagem 

exponencial, com R2 de 0,78 e MSE de 0.331. Foi utilizada análise de sensibilidade 

para identificar a contribuição de cada variável preditora no modelo GEP. A função 

estimativa do GEP foi fortemente não-linear e mais complexa que a da regressão 

linear. Os autores afirmam que GEP pode ser utilizada sem nenhuma suposição em 

relação à função estimativa. 

                                            
23

 Método inspirado em evolução genética, utilizado em geral para atividades de otimização. 
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O artigo de Jalali e Leake (2016) aborda o método Ensable of Adaptations 

for Regression – EAR (“Conjunto de Adaptações para Regressão’) – uma variação 

de CBR aplicável a atividades de regressão. O método foi desenvolvido com o 

propósito de trabalhar as adaptações mais sofisticadas sem exigir o excesso de 

aprendizagem. O desafio clássico em CBR é como adquirir as regras de adaptação 

dos casos – geralmente manuais e que demandam conhecimento. EAR aborda o 

problema de seleção de regra como um método para ranqueamento de regras de 

adaptação. O método aborda o problema de variações de qualidade nas regras 

geradas utilizando um conjunto de adaptações, aplicáveis a conjuntos de casos, 

para cada problema de adaptação. São combinadas três formas de seleção de 

casos com três estratégias de adaptação, totalizando nove alternativas que poderão 

ser escolhidas como estratégia geral do EAR. Para a análise experimental foram 

utilizados dados do repositório UCI. Os casos sem algumas informações foram 

retirados e os valores foram normalizados. O método de otimização intitulado “Hill 

Climbing” foi utilizado para selecionar os melhores tamanhos de vizinhanças para 

cada área, baseado nos dados de treinamento, e para calcular o contexto de 

adaptação. Hill climbing também foi utilizado para determinar o número de 

adaptações utilizadas em cada variante – em cada série de dados de treinamento. 

Os resultados obtidos com as 9 variações do EAR foram comparados a k-NN, 

regressão linear e regressão linear localmente ponderada (LWLR). Os autores 

sugerem a utilização do EAR em especial em previsões com bases de casos com 

muito ruído ou em casos singulares. 

Yalpır (2018) apresenta análise comparativa de redes neurais artificiais 

(“artificial neural networks – ANN”) para avaliação de terrenos. São utilizadas ANN 

formadas por três diferentes tipos de funções de ativação: sigmoide, tangente 

hiperbólica e função de ativação adaptável. As duas primeiras são clássicas na 

literatura de ANN. A terceira foi desenvolvida por Kahramanli e Allahverdi (2009). As 

performances foram comparadas com regressão linear múltipla (MRA). Para a 

modelagem foram utilizados dados de 98 lotes de valores de mercado conhecidos 

do Distrito de Konya, na Turquia. 76 dados foram separados para treinamento e 22 

para testes. Os dados foram normalizados entre 0 e 1. O artigo apresenta as 

configurações de cada método utilizado (ANN1, ANN2, ANN3 e MRA). Para as 

comparações foram utilizados 5 indicadores de performance: nível de aproximação à 

média (AA ratio), desvio-padrão, desvio-padrão percentual, erro médio quadrático 
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(RSME) e coeficiente de determinação (R2). Os resultados demonstraram a 

superioridade do método ANN3 – com função de ativação adaptável. Os resultados 

de ANN1 ficaram quase equivalentes a MRA, com R2 de 0,96. ANN3 resultou em 

0,98, com o menor RSME. 

Çatak (2017) realizou experimentos de classificação de quantidades 

massivas e particionadas de dados com uso de Extreme Learning Machine - ELM 

incrementado com o algoritmo AdaBoost e com uso de Mapreduce. O objetivo 

principal do trabalho foi treinar conjuntos de dados em larga escala utilizando ELM e 

AdaBoost, para atingir a performance em capacidade de classificação do método 

ELM tradicional. AdaBoost é um algoritmo de aprendizagem supervisionado 

desenhado para resolver problemas de classificação. A meta do AdaBoost é 

aprender um classificador forte com um conjunto ponderado de classificadores 

fracos. MapReduce é um novo modelo de programação para executar aplicações 

paralelas para conjuntos de dados em larga escala para suportar aplicações com 

uso intenso de dados. O objetivo principal é de executar paralelamente e 

distributivamente a computação do método de classificação de AdaBoost ELM. A 

abordagem foi aplicada a experimento em cinco diferentes conjuntos de dados de 

repositórios públicos. A abordagem também foi aplicada a três conjuntos de dados 

em larga escala. Foram utilizados quatro métricas diferentes: acuracidade de 

predição global, recall médio, precisão média e escore F. Os algoritmos de 

treinamento ELM tradicionais somente foram aplicados aos conjuntos de dados 

comuns. Para os conjuntos de dados em larga escala, os algoritmos ELM não 

podem ser utilizados em apenas um computador. Os resultados de classificação 

foram quase os mesmos que os métodos tradicionais de ELM. O algoritmo, porém, 

conseguiu trabalhar com conjuntos de dados em larga escala. 

Del Giudice, De Paola e Forte (2017) propuseram o uso de algoritmos 

genéticos para avaliação de imóveis, com foco em geolocalização. Os autores 

afirmam que qualquer análise em relação ao mercado imobiliário não pode ser 

conduzida sem a necessária identificação de submercados, ou áreas onde os 

mecanismos de formação dos preços e os fatores que afetam as ofertas e 

demandas de imóveis são homogêneos. Para identificar os submercados de imóveis 

em uma área urbana, afirmam que um parâmetro chave é a localização geográfica. 

Os algoritmos genéticos (GA) foram utilizados no trabalho com o objetivo de 

identificar o efeito que a localização geográfica causa em valores de aluguéis em 
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unidades habitacionais. No estudo de caso, para a determinação dos valores de 

aluguéis marginais, foi definido um período recente de dois meses e uma área de 

abrangência de na área central urbana de Nápoles (45 unidades habitacionais 

localizadas nas vizinhanças de Santa Lucia e Riviera de Chiaia). 4 características 

foram escolhidas: valor do aluguel, área, estado de manutenção e andar. A posição 

geográfica foi codificada em números binários com 5 dígitos, sendo 4 zeros e 1 um 

para cada área (são 5). A soma dos resíduos quadrados (RSS) foi a função adotada 

para o modelo proposto. Foi utilizada a ferramenta de GA do MATtLab. Os 

resultados obtidos foram melhores que os de MRA, devido à natureza não linear da 

função de GA – que, segundo o autor, é característica em mercados imobiliários. 

Han et al. (2017) abordaram a melhoria de modelos de regressão para 

obtenção de índice de vendas residenciais (Home Sales Index – HSI), utilizando a 

abordagem de agrupamento (“Cluster Analysis”) e abordagem de estatística de 

componente principal (“Principal Component Analysis – PCA”). O artigo sugere um 

novo método de predição HSI utilizando um conceito de análise de Big Data com 

abordagens em cluster e PCA focadas em buscas de perguntas na web. A análise 

de componente principal (PCA) é aplicada para descrever a estrutura de variância e 

covariância de um conjunto de dados. A metodologia utilizada no artigo é um modelo 

de regressão linear múltipla (MRA) que utiliza Analysis of Variation – ANOVA para 

avaliar a significância do modelo. Um HSI obtido do Banco Kookmim foi utilizado 

como dados nessa pesquisa, calculado de acordo com os empréstimos e transações 

reais de imóveis na semana anterior à pesquisa. O HSI foi utilizado como variável 

dependente. Naver.com é o mecanismo de procura mais utilizado na Coreia do Sul. 

Um total de 600 perguntas buscadas foram aleatoriamente selecionadas do site 

Naver Trends para conduzir a geração de atividade. Foi realizada análise de 

correlação entre o HSI e cada pergunta buscada. Foram selecionadas 52 buscas 

com correlações acima de 0,60. Na análise de agrupamento, com uso do programa 

SPSS, as 52 perguntas buscadas resultaram em 6 agrupamentos (clusters).  Após, 

foi realizada análise de PCA, que resultou com sugestão de um total de 6 modelos. 

Na realização do MRA para cada um deles, os clusters 1, 2 e 4 foram eliminados por 

alta multicolinearidade. O 6º cluster/modelo apresentou o melhor R2, com melhores 

resultados de MAE e Normalised Mean Squared Error – NMSE. Análise gráfica 

demonstrou que o modelo previu os valores atuais no começo da série, mas a 
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correção diminuiu com o passar do tempo. Assim, os autores informam que o 

modelo é recomendado para previsões de períodos próximos. 

O estudo de Chen et al. (2016) abordou o uso de conjuntos de preditores 

(“ensemble of learners”) para a definição de padrões espaciais de valores de 

aluguéis na cidade de Guangzhou, na China. Para o estudo foram utilizados dados 

do site Anjuke – uma plataforma do mercado imobiliário doméstico da China. As 

análises foram realizadas na escala de comitê de vizinhança– o menor da escala 

chinesa de separação urbana. Foi criado um programa de “web crawlers” 

(“rastejantes da web”) para coletar as listagens de 2015 do site e organizá-los com 

diversos atributos dos imóveis. Foram utilizados dados de 327.767 registros. Os 

autores ainda desenvolveram outro programa para procurar a localização de todas 

as quadras por meio do Baidu Maps. Foram obtidos 3522 dados de quadras, com a 

junção das informações dos imóveis nas quadras. Essas informações foram 

agregadas aos comitês de vizinhanças. Foram, ainda, utilizadas imagens de satélite 

para localizar luzes noturnas e identificar os pontos mais centrais, com exclusão de 

pontos considerados outliers. Ainda foram utilizados pontos de interesse (“points of 

interest – POI”) no mapeamento. Foram selecionados seis classificadores: gaussian 

process regression – GPR, k-nearest neighbor algorith – k-NN, backpropagation 

neural networks – BP-NN, radial basis function neural network –RBF-NN, fast 

decision-tree – FDT e support vector regression – SVR24. O software utilizado foi o 

WEKA, de código aberto. Os indicadores de performance foram MAE, %MAE, RMSE 

e %RMSE. A performance dos classificadores individuais foi avaliada baseada na 

abordagem de 10-fold cross validation. Os autores utilizaram RLM para comparação. 

Os experimentos demostraram que SVR e k-NN obtiveram os melhores resultados 

entre os classificadores individuais. Os resultados em bagging demostraram 

melhorias pequenas apenas em classificadores que utilizam redes neurais e árvores 

de decisão. O método de stacking utilizou o conjunto dos seis melhores 

classificadores. O que apresentou melhor resultado foi o conjunto nº 2: 

SVR+GPR+k-NN: melhor que os classificadores individuais e que os resultados de 

bagging. Stacking #2 superou a performance dos demais e, portanto, foi escolhido 

para a realização do mapeamento. Os autores afirmam que os resultados obtidos 

                                            
24

 Métodos regressores baseados em regressão não linear, redes neurais e árvores de decisão. 



72 

 

contribuem para o entendimento da dinâmica habitacional urbana, especialmente em 

cidades chinesas. 

Del Giudice, De Paola e Cantisani (2017) apresentam proposta de aplicação 

de Rough Set Theory – RST para o campo imobiliário, de modo a realçar as 

potencialidades operacionais do método em aplicações de avaliações em massa. No 

estudo, RST foi aplicado a uma amostra de imóveis comerciais (escritórios) em um 

distrito da cidade de Nápolis, na Itália. Ao contrário de outros métodos, a abordagem 

Rough Set original utiliza apenas o conhecimento disponibilizado pelos dados e não 

depende de parâmetros estatísticos e premissas externas para a análise. O 

experimento utilizou o software ROSE2. Foram utilizados dados de 30 transações 

imobiliárias durante o primeiro semestre de 2016, com atributos: número, área, 

manutenção, vaga, preço e classe de preço. Após, foram definidas as aproximações 

baixas e altas de cada classe de preços. Baseado nas aproximações, foi possível 

determinar as regras que permitem desenvolver a aproximação por lógica Boleana. 

Então, foram realizadas regras determinísticas para permitir identificar as classes de 

preços sem nenhuma formalidade econométrica. Como as regras definidas não são 

capazes de extrapolação, o RTS foi integrado com uma extensão funcional 

denominada “Value Tolerance Relation – VTR”. Após a implementação do RST, um 

MRA foi desenvolvido com os mesmos dados de forma a permitir a comparação da 

performance de previsão. O resultado de MAPE do RST foi de 12,29%, enquanto do 

MRA totalizou 14,44%. Assim, os resultados empíricos demostraram a superioridade 

do método RST. Os autores afirmam que a utilização de RST pode ser recomendada 

para avaliações em massa em mercados imobiliários com condições não 

transparentes. 

Finalmente, Wang et al. (2016) realizaram extensiva pesquisa de trabalhos 

publicados que se propõem a utilizar métodos recentes de seleção de características 

(“feature selection – FS”) em aplicações de Big Data em bioinformática, com total de 

161 referências bibliográficas. FS visa a eliminar as características redundantes e 

irrelevantes e obtém o subconjunto de características que melhor discrimina entre as 

classes. Os autores afirmam que, dentre a grande quantidade de classificadores 

disponível, é sensível escolher bons classificadores, tais como random forest, 

support vector machines, neural networks, entre outros. Para localizar o melhor 

subconjunto de características, seria necessário executar exaustivamente todas as 

possibilidades de combinações de características, o que pode ser exaustivo e exigir 
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muito poder de computação e de tempo. Esse é chamado seleção de característica 

verdadeira e ótima: a busca exaustiva. É pesquisada, também, a busca heurística – 

aquela guiada por experiência, sensibilidade ou esperança. Diversos métodos são 

descritos, entre algoritmos genéticos (GA), swarm optimization, entre outros. Além 

desses, são descritos estudos que utilizam métodos híbridos, sendo busca semi-

exaustiva e outras abordagens híbridas de seleção de características. Os autores 

afirmam que, apesar do progresso na área, alguns desafios permanecem: o 

problema de amostra pequena (muitos dados, poucos casos), dados 

desbalanceados e seleção de características dependentes de classes. 
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4 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente capítulo apresenta materiais e método utilizados para o 

atingimento dos objetivos do trabalho. 

 

4.1 MATERIAIS 

 

4.1.1 Coleta de macromodelos 

 

Conforme informado anteriormente, cerca de 70% dos financiamentos de 

imóveis no país são realizados pela CEF. E para cada contrato celebrado há um 

laudo de avaliação. Para organizar e controlar os procedimentos necessários, a 

empresa dispõe atualmente de uma rede de 72 filiais de habitação no país com 

profissionais de engenharia e arquitetura no quadro de empregados. 

No Estado do Paraná existem cinco filiais de habitação que atendem a todas 

as regiões do estado. Essas unidades são sediadas em Curitiba, Ponta Grossa, 

Londrina, Maringá e Cascavel – os cinco municípios com maior população no 

estado, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

Com a finalidade de coletar os macromodelos elaborados por essas filiais, 

foi solicitada, inicialmente, autorização da área responsável por avaliações de 

imóveis na matriz da CEF em Brasília. Após contato inicial, foram definidas algumas 

condições em conjunto: 

1. Que não fossem informados os endereços dos imóveis que formam 

cada base de dados, ou qualquer outra informação que possa levar à 

identificação dos imóveis – de forma a não desrespeitar as regras de 

sigilo bancário; e 

2. Que as cidades dos modelos não fossem identificadas nas 

comparações de resultados, de forma a não expor as unidades 

responsáveis. 

 

Após a autorização, solicitou-se às filiais de habitação do Estado do Paraná 

para que disponibilizassem macromodelos, bases de dados e outras informações 

disponíveis sobre esses modelos, caso existissem. Nessa solicitação foram 
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incorporados dois critérios básicos a serem considerados pelas unidades para a 

escolha de quais macromodelos encaminhar:  

1. Macromodelos de casas; e 

2. Macromodelos de cidades com a maior quantidade de dados 

possível. 

 

Esses critérios foram escolhidos pois em geral conduzem a maior dificuldade 

na modelagem estatística (bases com dados heterogêneos e com muitos dados) – 

entendida como a tentativa de serem obtidos resultados estatísticos satisfatórios. 

As unidades então encaminharam macromodelos estatísticos para avaliação 

de casas em 5 municípios do Estado do Paraná: Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, 

Sarandi e Cascavel. Sarandi foi o município escolhido para envio do modelo pela 

unidade de Maringá, pois no momento da solicitação de envio não havia 

macromodelo de casas disponível para avaliação de imóveis no município de 

Maringá. Os macromodelos foram coletados entre os meses de julho e agosto de 

2018. 

Para demonstrar algumas diferenças entre esses municípios, são 

apresentadas na Tabela 1 algumas informações retiradas do sítio oficial do IBGE25: 

 

TABELA 1 – INFORMAÇÕES DOS MUNICÍPIOS 

Município 
População 

(estimativa em 
2018) 

Área  
(km²) 

Grau de 

Urbanização
26

 

em 2010 

Salário médio 
formal em 2016 
(salários mín.) 

IDH-M
27

 

em 2010 

Curitiba 1.917.185 435,036 100,00% 3,9 0,823 

Ponta 
Grossa 

348.043 2.054,732 97,79% 2,7 0,763 

Londrina 563.943 1.652,569 97,40% 2,8 0,778 

Sarandi 95.543 103,463 99,15% 2,3 0,695 

Cascavel 324.476 2.100,831 94,36% 2,5 0,782 

                                            
25

 https://cidades.ibge.gov.br  
26

 Grau de urbanização é a relação entre a população urbana e a população total do município. 
27

 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M é uma medida composta de indicadores de 
três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 a 1. 
Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano.  

https://cidades.ibge.gov.br/
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FONTE: IBGE (2018). 

 

Conforme se pode observar, há diferenças consideráveis entre esses 

municípios. Há uma capital estadual (Curitiba), três capitais regionais (Ponta Grossa, 

Londrina e Cascavel) e um município componente de região metropolitana (Sarandi). 

Com as informações apresentadas, é possível verificar a heterogeneidade territorial. 

Conforme observado, as informações e análises subsequentes dos 

macromodelos identificam as cidades apenas de forma numérica, em ordem definida 

por sorteio, de forma a não expor as unidades. 

 

4.1.2 Os macromodelos coletados 

 

Os macromodelos foram elaborados utilizando programas específicos para 

avaliação de imóveis. Os programas utilizados para a geração dos modelos 

coletados foram: CastleR28, TS-Sisreg29 SisReN30. São todos originários de 

tecnologia nacional – desenvolvidos por empregados ou ex-empregados da CEF. 

Todos os programas trabalham com RLM e alguns com redes neurais. Percebe-se 

que o foco principal de desenvolvimento desses programas é por RLM. O diferencial 

desses programas em comparação a outros sistemas estatísticos é a capacidade de 

rodar iterações de transformações matemáticas de valores dos atributos e 

posteriormente classificá-las a partir dos resultados estatísticos de cada uma – 

ranqueados dos melhores para os piores resultados. O avaliador pode escolher a 

sequência de transformação que entende ser melhor apropriada na modelagem. Os 

programas ainda apresentam alertas quando hipóteses de crescimento não são 

observadas, detecção de outliers e outras capacidades que visam a atender aos 

pressupostos indicados na Norma de Avaliações de Bens – Imóveis Urbanos: NBR 

14653-2. 

A Tabela 2 apresenta algumas estatísticas descritivas dos macromodelos 

encaminhados: 

                                            
28

 CastleR é um programa de propriedade da empresa Regression Engenharia de Avaliações Ltda., 
http://www.castler.com.br.  
29

 TS-Sisreg é um programa de propriedade da empresa Tecsys Engenharia SS - ME, 
http://www.tecsysengenharia.com.br.  
30

 SisReN é um programa de propriedade da empresa Pelli Sistemas Engenharia Ltda., 
http://pellisistemas.com.  

http://www.castler.com.br/
http://www.tecsysengenharia.com.br/
http://pellisistemas.com/
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TABELA 2 – ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DOS MODELOS 

Modelo 
Instâncias 

totais 
Instâncias 
utilizadas 

Atributos 
totais 

Atributos 
utilizados 

Outliers 
Programa 
utilizado 

Cidade 1 614 392 12 12 20 (5,1%) CastleR 

Cidade 2 687 542 39 12 21 (3,87%) CastleR 

Cidade 3 448 378 15 9 11 (2,91%) CastleR 

Cidade 4 134 84 18 10 2 (2,38%) TS-Sisreg 

Cidade 5 298 267 13 8 15 (5,62%) SisReN 

FONTE: CAIXA (2018). 

 

Continuando as estatísticas descritivas, verificam-se os principais resultados 

estatísticos dos modelos coletados, conforme Tabela 3, abaixo: 

 

TABELA 3 – RESULTADOS ESTATÍSTICOS 

Modelo 

Equação de Regressão Função Estimativa 

R
2 

R R
2 

R 

Cidade 1 0,7355 0,8576 0,7411 0,8609 

Cidade 2 0,5109 0,7148 0,5076 0,7124 

Cidade 3 0,6203 0,7876 0,6226 0,7890 

Cidade 4 0,9006 0,9490 0,8726 0,9341 

Cidade 5 0,8891 0,9429 0,8974 0,9473 

FONTE: CAIXA (2018). 

 

A diferença entre os métodos “Equação de Regressão” e “Função 

Estimativa” se resume ao momento de realização das transformações matemáticas. 

No primeiro, as transformações são aplicadas diretamente na base de dados. No 

segundo, as transformações são aplicadas no cálculo dos valores do atributo de 

destino (ou variável dependente). Assim, o primeiro método modifica os dados com a 

aplicação de transformações e o segundo mantém a base com os dados originais, 
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transformando-os somente para o cálculo de Y. Os resultados entre os métodos são 

parecidos, com pequenas diferenças. 

Ressalta-se que, para a geração desses resultados, todos os dados 

disponíveis das bases foram utilizados nas modelagens. Não houve aplicação de 

quaisquer sistemáticas de separação de dados, por separação percentual ou cross-

validation. 

 

4.1.3 Tipos de dados utilizados 

 

De forma a permitir realizar análise mais abrangente, decidiu-se separar as 

bases de dados que compõem os macromodelos em dois grupos principais: 

1. Bases originais; e 

2. Bases brutas. 

 

As bases originais apresentam a mesma estrutura (instâncias e atributos) 

que as bases de dados utilizadas nos macromodelos encaminhados, com os 

mesmos dados. São as mesmas bases. 

As bases brutas são compostas das bases de dados utilizadas nos 

macromodelos, porém foram incorporados os dados das instâncias que foram 

desabilitadas ou excluídas. Nessas bases, foram mantidas as escolhas dos atributos 

dos macromodelos. 

A decisão de modelar as bases com todos os dados foi tomada pela 

possibilidade de analisar o desempenho dos algoritmos sem a realização da 

‘limpeza”. 

Ademais, optou-se por testar algumas situações adicionais nas bases de 

dados, conforme abaixo: 

1. Dados originais e dados transformados; 

2. Dados numéricos e dados nominais31; e 

3. Dados com transformação logarítmica na instância de destino (Y). 

 

                                            
31

 Dados nominais também são chamados de categóricos ou descritivos. Dados numéricos são 
muitas vezes chamados de contínuos. 
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A intenção de aplicar os algoritmos escolhidos em bases de dados 

transformados é de verificar se as transformações, nesses casos, também 

propiciaram incrementos nos resultados estatísticos. 

A utilização de dados numéricos é padrão na modelagem por RLM. Porém, 

alguns atributos das bases de dados podem ser representados nominalmente. 

Optou-se por elaborar bases de dados onde alguns atributos, ao invés de serem 

representados na ferramenta de análise como numéricos, foram representados 

como nominais, de forma a comparar os resultados estatísticos. 

Ademais, observou-se que, em todos os modelos coletados das unidades de 

habitação da CEF no Estado do Paraná foi adotada a transformação logarítmica nos 

atributos de destino – os quais representam os valores por metro quadrado de cada 

imóvel. Foi decidido, então, também realizar testes com essa transformação. 

Como são cinco cidades escolhidas, com seis variações das bases, ao total 

são utilizadas 60 bases de dados para os testes. 
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4.1.4 Ferramenta de análise de dados - Weka 

 

Conforme observado na Revisão da Literatura, alguns autores mencionam o 

uso de determinadas ferramentas para a aplicação de algoritmos de mineração de 

dados. 

Após pesquisa preliminar sobre algumas dessas ferramentas, foi escolhido o 

programa Weka para realizar as atividades de análise de dados do presente 

trabalho, pois: 1) apresenta interface gráfica amigável; 2) não exige a instalação de 

pacotes adicionais; 3) possui tutoriais de uso de fácil acesso (YouTube, livros e 

outros); e 4) é gratuito. 

Weka foi desenvolvido por membros da faculdade de Sistemas da 

Computação na Universidade de Waikato, na Nova Zelândia. O nome é uma 

redução de “Waikato Environment for Knowledge Analysis” (WITTEN et al., 2016, p. 

553). É um programa de código aberto registrado na licença General Public Licence 

– GNU, desenvolvido em linguagem Java Conforme descrição do sítio na internet 

sobre o programa32: 

 

Weka é uma coleção de algoritmos de aprendizagem em máquina para 
tarefas de mineração de dados. Ele contém algoritmos que apresentam 
capacidades de pré-processamento, classificação, regressão, agrupamento, 
mineração por regras de associação e visualização. 

 

O nome “Weka” foi dado ao programa em homenagem a uma ave que pode 

ser encontrada apenas nas ilhas da Nova Zelândia – que não voa e apresenta uma 

“natureza inquisitiva (curiosa)” – conforme descrição do sítio oficial do programa na 

Universidade de Waikato. 

Weka pode ser descrito basicamente como um compilador de algoritmos de 

mineração de dados, tais como pré-processadores, classificadores (para atividades 

de classificação), regressores (para atividades de predição numérica), de 

agrupamento, de regras de associação, de seleção de atributos, entre outros. Possui 

a vantagem de manter a interface gráfica (amigável) e a forma de apresentação de 

resultados, mesmo com a utilização de algoritmos diferentes. Para utilizar o Weka, o 

usuário não necessita compreender de linguagem de programação. Ademais, caso 

                                            
32

 https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka  

https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka


81 

 

seja necessário utilizar algoritmos que não estão instalados na versão padrão do 

programa, é possível utilizar o “Package Manager”, que facilita a procura e 

instalação de novos algoritmos. Weka possui muitas aplicações em minerações de 

dados, capaz inclusive de lidar com análises de Big Data. 

 

4.2 MÉTODO 

 

As etapas que compõem o método foram separadas em duas fases: 1) 

validação preliminar, e 2) aplicação do método. A primeira fase objetiva validar os 

resultados dos programas utilizados – tanto para a elaboração dos macromodelos 

quanto do Weka. A segunda objetiva a aplicação dos algoritmos de mineração de 

dados do Weka com posterior análise dos resultados. Essa metodologia é 

apresentada de forma ilustrativa no fluxograma da Figura 4: 
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FONTE: O AUTOR (2018). 

 

4.2.1 Validação dos resultados estatísticos dos programas de avaliação de 

imóveis 

 

O primeiro passo para se possibilitar a validação dos dados é verificar se os 

resultados estatísticos obtidos pelos programas de avaliação de imóveis utilizados 

para a elaboração dos macromodelos podem ser replicados em um programa 

conhecido, como o Excel. Essa primeira etapa visa a verificar a confiabilidade dos 

cálculos executados por esses programas. 

Assim, devem ser elaboradas duas planilhas em Excel: uma com os dados 

originais e outra com os dados transformados, com as mesmas transformações 

utilizadas pelos programas de avaliação de imóveis. Na primeira são aplicadas as 

transformações nas próprias equações. Na segunda, inicialmente os dados são 

transformados e posteriormente são aplicadas as equações sem transformações. Os 

resultados estatísticos devem ser comparados aos informados nos programas de 

avaliação de imóveis. 

 

4.2.2 Validação dos resultados estatísticos no Weka 

 

Essa etapa do método consiste em verificar se o programa Weka possui a 

capacidade de obter resultados estatísticos similares aos obtidos por meio dos 

demais programas de avaliação de imóveis utilizando RLM. Essa etapa é relevante, 

Et
ap
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VALIDAÇÃO PRELIMINAR APLICAÇÃO DO MÉTODO 

FIGURA 4 – FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA 
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pois esses resultados servem de linha de base para todos os demais testes 

comparativos. 

As comparações devem ser realizadas entre os resultados estatísticos 

obtidos com análise de bases com dados transformados. Isso se justifica, pois 

aparentemente o Weka não possui um ranqueador por transformações matemáticas, 

similar ao que os programas de avaliação de imóveis citados possuem. Entende-se 

ser a única maneira de obter resultados comparáveis. 

Antes de realizar essa validação, as bases de dados devem ser convertidas 

ao formato de arquivo lido pelo Weka: Attribute-Relation File Format – ARFF. Trata-

se de um tipo de arquivo de texto simples com três partes: relação, atributos e 

dados. 

A primeira parte apenas contém o nome que o Weka adotará para a base de 

dados. A segunda parte lista os atributos por linha e informa se cada um possui valor 

de base numérica ou nominal. E a terceira parte contém os dados, geralmente 

separados por vírgulas ou tabulações, sendo uma instância por linha. 

Após abrir o arquivo ARFF no módulo “Explorer” do Weka, é necessário 

configurar o algoritmo de RLM para que realize a regressão de forma direta e 

simplificada – de forma similar à utilizada pelos programas de avaliação de imóveis. 

Para isso, é necessário desabilitar os recursos que dão robustez ao algoritmo, como 

o de seleção de atributos (attributeSelectionMethod) e o recurso para eliminar 

atributos colineares (eliminateColinearAttributes). O código abaixo contém essa 

configuração, com opção de 8 casas decimais para os resultados: 

 

weka.classifiers.functions.LinearRegression -S 1 -C -R 1.0E-8 -num-decimal-places 8 

 

Há a possibilidade de que o algoritmo de RLM do Weka não obtenha a 

mesma equação de regressão que os programas de avaliação de imóveis, mesmo 

sem realizar transformações matemáticas nos dados – o que trará resultados 

estatísticos diferentes. 

A obtenção de resultados estatísticos no Weka iguais aos obtidos nos 

programas de avaliação de imóveis valida imediatamente os dados para utilização 

na próxima etapa.  

A obtenção de resultados similares (com pequenas diferenças) sujeita à 

realização de teste estatístico de hipóteses, com uso de estatística T, a um nível de 
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confiança de 95%, com objetivo de determinar se as predições obtidas apresentam 

médias diferentes por teste bilateral. Eventual aceitação da hipótese nula, de que as 

médias entre as distribuições são iguais no nível de confiança determinado, valida os 

dados para utilização na próxima etapa – pois, nesse caso, há a constatação de que 

as diferenças não são significativas. 

Eventual rejeição da hipótese nula e aceitação da hipótese alternativa 

invalida a utilização dos dados na próxima etapa – pois, nesse caso, há a 

constatação de que as diferenças são significativas. Caso ocorra, não será possível 

estabelecer uma base comparável de dados no Weka. 

 

4.2.3 Aplicação dos algoritmos de aprendizagem em máquina do Weka 

 

Após a realização da revisão da literatura e testes preliminares, foram 

escolhidos os seguintes algoritmos para aplicação nas tabelas de dados coletadas: 

1. Multilayer perceptron - MLP; 

2. Support vector regression – SMOReg; 

3. K-star – K*; 

4. M5Rules – M5R; e 

5. Random forest – RF. 

 

Também foram escolhidos os seguintes algoritmos que utilizam 

agrupamento ou conjunto de técnicas (listados no Weka como meta learners): 

1. Regression by discretization – Logistic – RBD-L; 

2. Bagging – B-; e 

3. Stacking – S-. 

 

Os 8 algoritmos citados foram escolhidos segundo os seguintes critérios: 1) 

capacidade de realizar atividades de regressão; 2) citação em artigos lidos na 

revisão da literatura; e 3) melhores resultados em análise preliminar. 

Ao elaborar a lista, tentou-se selecionar ao menos um de cada “classe” de 

algoritmos disponibilizados pelo pacote do Weka. As classes principais são: 1) 

funções (MLP e SMOReg), 2) “lazy” (K*), 3) regras (M5R) e 4) árvores de decisão 

(RF). Os demais algoritmos da segunda lista são classificados no Weka como 
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“meta”, ou seja, algoritmos que utilizam outros algoritmos para tentar melhorar a 

capacidade preditiva. 

Antes de realizar as análises comparativas, foram realizadas diversas 

experiências com variadas bases diferentes de dados no módulo Explorer do Weka. 

Verificou-se que realizar alterações nas configurações gerais dos algoritmos pode 

ser benéfico para incrementar os resultados estatísticos em algumas situações. 

Porém, não foi localizada configuração que consistentemente apresente resultados 

superiores em todas as bases de dados utilizadas. Por isso, decidiu-se realizar as 

iterações dos algoritmos utilizando as configurações-padrão do Weka da versão 

3.8.3 – sem realizar modificações. A exceção dessa sistemática foi a configuração 

do método de referência, RLM, de forma que ficasse idêntica à forma como testada 

na parte de validação das bases de dados (da mesma maneira que demonstrado em 

5.2). 

Os algoritmos devem ser aplicados no Weka utilizando o módulo 

Experimenter – disponível no pacote de instalação. Esse módulo permite que 

diversos algoritmos ou agrupamento de algoritmos sejam aplicados a uma ou mais 

bases de dados, de forma a permitir a comparação dos resultados aos de uma 

determinada referência. As iterações devem considerar uso de 10-fold cross-

validation, 1 repetição (já há 10 iterações de cross-validation), com nível de 

confiança de 95% para a comparação dos resultados.  

São utilizados comparativos de três resultados estatísticos: R, RAE e RRSE. 

Como para cada cidade foram utilizadas bases de dados com algumas 

transformações, os resultados de MAE e RMSE não são comparáveis, pois 

apresentam os resultados em valores absolutos. RAE e RRSE, ao invés, 

apresentam resultados relativos e, por isso, podem permitir a comparação entre os 

resultados das bases – mesmo que tenham sido realizadas transformações nos 

dados. 

Os resultados estatísticos obtidos pela aplicação dos algoritmos de 

mineração de dados podem ser considerados superiores quando são 

significativamente melhores que os resultados estatísticos obtidos com o método de 

referência – RLM, com nível de confiança de 95%. Para R, a relação é positiva 

(quanto maior, melhor), enquanto para RAE e RRSE a relação é negativa (quanto 

menor, melhor). 
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4.2.4 Análise dos resultados 

 

As análises são apresentadas por Cidade e por tipos de bases (originais e 

brutas), em forma de tabelas e gráficos, complementadas por discussões. São 

demonstrados os algoritmos que obtiveram maiores quantidades de resultados 

superiores. Ao final, são apresentados resultados compilados. Após, é apresentada 

classificação entre os algoritmos, por quantidade de resultados superiores obtidos.  
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Validação dos resultados estatísticos dos programas de avaliação de imóveis. 

 

Após a criação das planilhas no Excel, observa-se que os resultados 

estatísticos obtidos foram os mesmos que os indicados nos programas de avaliação 

de imóveis, tanto com uso de equação de regressão (dados transformados nas 

bases) quanto com uso de função estimativa (dados transformados nas equações), 

conforme indicados no Apêndice 2 e conforme indicados previamente na Tabela 3. 

Com esses dados conferidos, pode-se verificar a confiabilidade dos 

programas de avaliação de imóveis utilizados para a elaboração dos modelos 

coletados, no que tange a forma de cálculo dos resultados estatísticos. 

 

5.2 Validação dos resultados estatísticos no Weka 

 

Inicialmente foram realizadas conversões de todas as bases de dados em 

arquivos no formato ARFF para possibilitar a leitura pelo programa Weka. 

Após, o algoritmo de RLM do Weka foi configurado para desabilitar os 

recursos de robustez, conforme demonstrado na metodologia. As aplicações do 

algoritmo de RLM nessas bases utilizou todos os dados disponíveis para 

treinamento, sem separação em dados de testes. 

O Apêndice 3 demonstra que os resultados estatísticos obtidos pelo Weka 

com as configurações presentes na metodologia foram os mesmos que os obtidos 

pelos programas de avaliação de imóveis e que os obtidos com cálculos do Excel – 

exceto os do modelo da Cidade 4. 

Para esse modelo, o algoritmo do Weka obteve uma equação de regressão 

diferente da equação obtida pelo programa TS-Sisreg e conferida no Excel. Por isso, 

os resultados estatísticos obtidos foram similares, mas não os mesmos. Como a 

variação foi pequena (R de 0,949/0,942 no TS-Sisreg/Weka), foi, então, realizado um 

teste de hipóteses por estatística T, a um nível de confiança de 95%, conforme 

definido na metodologia.  

Após a aplicação do Teste T no Excel com as predições dos dois modelos 

(TS-Sisreg e Weka), foi obtido um alto p-valor, conforme Apêndice 4. Dessa forma, 
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aceita-se a hipótese nula – de que as médias das predições são iguais a um nível de 

confiança de 95%. 

Assim, todos os modelos foram validados, o que se permite passar à 

próxima etapa da experiência. 

 

5.3 Aplicação dos algoritmos de aprendizagem em máquina no Weka 

 

Foram realizadas 10 iterações utilizando 10-fold cross-validation, 

considerando os dados dos modelos e totais das 5 cidades. Para cada iteração, 

foram utilizados 17 algoritmos: 6 de forma individual (RLM, MLP, SMOReg, K*, M5R 

e RF), 1 com agrupamento simples (RbD-Logistic) e 10 com agrupamentos 

combinados (5 Baggings e 5 Stackings). 

Cada agrupamento de Bagging utilizou um método individual (diferente de 

RLM) para as combinações de “ensacamentos”. Por exemplo, “B-MLP” se refere à 

utilização de Bagging com uso de Multilayer Perceptron. E cada agrupamento de 

Stacking utilizou um método individual (diferente de RLM) como metalearner para 

selecionar as previsões dos demais métodos individuais da combinação (também 

diferentes de RLM). Por exemplo, “S-RF” se refere à utilização de Stacking com uso 

de Random Forest como metalearner. 

Como são 60 bases de dados, multiplicadas por 17 variações de algoritmos, 

tem-se 1020 resultados. Como foram considerados três resultados estatísticos (R, 

RAE e RRSE), tem-se 3.060 resultados no total. 

Observa-se inicialmente que o tempo demandado para cada iteração das 17 

variações de algoritmos é aparentemente proporcional à quantidade de dados 

presente nas bases de cada cidade. As iterações com as bases originais demoraram 

cerca de uma hora e meia para concluir. As iterações com as bases brutas 

demoraram cerca de duas horas e meia para concluir.  

Os algoritmos individuais são razoavelmente rápidos de aplicar, sendo 

Random Forest o mais demorado deles. As análises com Stacking são 

consideravelmente mais lentas que as análises com Bagging e que as análises com 

Regression by Discretization – Logistic. 

O Apêndice 5 apresenta os resultados de R, RAE e RRSE das bases 

originais e, na sequência, apresenta os resultados de R, RAE e RRSE das bases 

brutas. Os valores de referência estão indicados com a cor laranja. Os valores com 
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resultados superiores, se houver, estão indicados com a cor amarela. Os melhores 

resultados, caso haja, estão indicados com a cor verde. Esses mesmos esquemas 

de cores foram utilizados para as demais análises. 

O Apêndice 6 apresenta exemplo de resultados de saída do módulo 

Experimenter do Weka, com as configurações completas dos algoritmos utilizados. 

 

5.4 Análise dos resultados 

 

Os resultados são inicialmente demonstrados por cidade, abordado primeiro 

as bases originais e posteriormente as bases brutas. As análises são precedidas de 

gráficos e tabelas com a compilação dos resultados obtidos e tabelas adicionais com 

a classificação entre os algoritmos por quantidade de resultados superiores. 

Em seguida é apresentada classificação geral entre todos os algoritmos, 

também por quantidade de resultados superiores. 

 

5.4.1 Resultados Cidade 1 

 

Os resultados estatísticos obtidos com as bases originais da Cidade 1 estão 

resumidos na Tabela 4: 

 

TABELA 4 – ANÁLISE CIDADE 1 – BASES ORIGINAIS 

 

 

 

 

 

 
 

  

RESULTADOS - R

RLM 0,84 B-M5R 0,85 B-M5R 0,85

S-MLP 0,85 S-MLP 0,85

S-SMO 0,85 S-SMO 0,85

S-M5R 0,85 S-M5R 0,85

RESULTADOS - RAE

RLM 52,73 B-M5R 52,07 S-SMO 50,38

S-SMO 50,38

S-M5R 50,99

RESULTADOS - RRSE

RLM 53,32 B-M5R 53,03 S-M5R 51,95

S-SMO 51,96

S-M5R 51,95

REFERÊNCIA SUPERIORES MELHORES

REFERÊNCIA SUPERIORES MELHORES

REFERÊNCIA SUPERIORES MELHORES
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TABELA 4 – ANÁLISE CIDADE 1 – BASES ORIGINAIS (CONTINUAÇÃO) 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O AUTOR (2018). 

 

Esses resultados demostram que, com as bases originais da Cidade 1, há 

possibilidade de obter incrementos dos resultados estatísticos com o uso dos 

algoritmos em relação aos obtidos com RLM. Porém, as melhorias são pequenas, de 

1,19% em R, 4,46% em RAE e 2,57 em RRSE em relação aos resultados de 

referência – considerando apenas os melhores resultados. Ainda, se observa que 

apenas algoritmos combinados foram capazes de superar os resultados de 

referência. Nenhum algoritmo aplicado de forma isolada obteve melhores resultados. 

Os algoritmos que obtiveram maiores quantidades de resultados superiores 

foram B-M5R, S-SMO e S-M5R. Como S-SMO obtive dois melhores resultados 

dentre todos os demais, porém com resultados pouco superiores a S-M5R, ele pode 

ser recomendado para análises dessas bases. 

Os resultados estatísticos obtidos com as bases brutas da Cidade 1 estão 

resumidos na Tabela 5: 

 

LEGENDA DE CORES

RESULTADOS DE REFERÊNCIA RESULTADOS SUPERIORES

RESULTADOS INFERIORES MELHORES RESULTADOS

CLASS. ALGOR. QTD.

1 B-M5R 3,00

S-SMO

S-M5R

2 S-MLP 1,00
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TABELA 5 – ANÁLISE CIDADE 1 – BASES BRUTAS 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

LEGENDA DE CORES

RESULTADOS DE REFERÊNCIA RESULTADOS SUPERIORES

RESULTADOS INFERIORES MELHORES RESULTADOS

RESULTADOS - R

RLM 0,53 SMO 0,58 S-SMO 0,69

K* 0,54

M5R 0,60

RF 0,68

B-MLP 0,58

B-SMO 0,58

B-K* 0,55

B-M5R 0,66

B-RF 0,68

S-MLP 0,65

S-SMO 0,69

S-K* 0,61

S-M5R 0,66

S-RF 0,66

RESULTADOS - RAE

RLM 88,00 SMO 85,29 S-SMO 66,33

K* 82,05

M5R 80,05

RF 67,80

B-SMO 87,32

B-K* 78,01

B-M5R 71,69

B-RF 68,22

S-MLP 81,52

S-SMO 66,33

S-K* 75,99

S-M5R 71,89

S-RF 71,42

RESULTADOS - RRSE

RLM 90,48 SMO 90,23 S-SMO 73,25

K* 88,73

M5R 83,36

RF 74,25

B-SMO 90,16

B-K* 84,00

B-M5R 76,45

B-RF 74,77

S-MLP 86,39

S-SMO 73,25

S-K* 81,15

S-M5R 79,73

S-RF 78,76

REFERÊNCIA MELHORES MELHORES

REFERÊNCIA SUPERIORES MELHORES

REFERÊNCIA MELHORES MELHORES
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TABELA 5 – ANÁLISE CIDADE 1 – BASES BRUTAS (CONTINUAÇÃO) 

  

 
 

FONTE: O AUTOR (2018). 

 

Ao considerar as bases brutas, a quantidade de algoritmos que apresenta 

resultados superiores à modelagem com RLM aumenta consideravelmente, tanto de 

forma isolada quanto combinados. Os incrementos, nessa situação, também são 

maiores que os valores de referência por RLM. Os melhores resultados para R 

superaram em 30,19% os valores de referência de RLM, em 24,63% para RAE e em 

19,04% para RRSE. 

Quase todos os algoritmos obtiveram resultados superiores aos obtidos com 

uso de RLM, exceto MLP e RBD-L. S-SMO se destacou com três dos melhores 

resultados e pode ser recomendado para realizar análise dessas bases. 

 

5.4.2 Resultados Cidade 2 

 

Os resultados estatísticos obtidos com as bases originais da Cidade 2 estão 

resumidos na Tabela 6: 

 

TABELA 6 – ANÁLISE CIDADE 2 – BASES ORIGINAIS 

  

CLASS. ALGOR. QTD.

1 SMO 3,00

K*

M5R

RF

B-SMO

B-K*

B-M5R

B-RF

S-MLP

S-SMO

S-K*

S-M5R

S-RF

2 B-MLP 1,00
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FONTE: O AUTOR (2018). 

 

Esses resultados demostram que, em análises de bases originais da Cidade 

2, há possibilidade de incremento dos resultados estatísticos com o uso dos 

algoritmos em relação aos obtidos com RLM. Os incrementos, nessas bases, são 

maiores que os observados na Cidade 1. Considerando somente os melhores 

resultados, houve incremento de 11,76% em R, 14,46% em RAE e 10,02% em 

RRSE. 

Novamente, os métodos combinados obtiveram resultados superiores. 

Porém, para RAE, três algoritmos aplicados de forma isolada obtiveram resultados 

LEGENDA DE CORES

RESULTADOS DE REFERÊNCIA RESULTADOS SUPERIORES

RESULTADOS INFERIORES MELHORES RESULTADOS

RESULTADOS - R

RLM 0,68 RF 0,75 S-M5R 0,76

B-M5R 0,71

B-RF 0,74

S-MLP 0,75

S-SMO 0,75

S-M5R 0,76

S-RF 0,75

RESULTADOS - RAE

RLM 71,73 SMO 70,91 S-SMO 61,36

K* 70,51

RF 63,05

B-K* 68,98

B-M5R 69,36

B-RF 64,88

S-MLP 71,35

S-SMO 61,36

S-K* 68,04

S-M5R 61,49

S-RF 63,17

RESULTADOS - RRSE

RLM 72,64 RF 67,14 S-M5R 65,36

B-M5R 70,58

B-RF 67,93

S-SMO 66,08

S-M5R 65,36

S-RF 67,04

MELHORESREFERÊNCIA SUPERIORES

REFERÊNCIA SUPERIORES MELHORES

REFERÊNCIA SUPERIORES MELHORES

CLASS. ALGOR. QTD.

1 RF 3,00

B-M5R

B-RF

S-SMO

S-M5R

S-RF

2 S-MLP 2,00

3 SMO 1,00

K*

B-K*

S-K*
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superiores ao de referência. Apenas RF obteve resultados superiores ao de 

referência nos três indicadores.  

Os algoritmos que obtiveram maiores quantidades de resultados superiores 

foram RF, B-M5R, B-RF, S-SMO, S-M5R e S-RF. Como S-M5R obteve dois 

melhores resultados dentre todos os demais, ele pode ser recomendado para 

análise dessas bases. 

Os resultados estatísticos obtidos com as bases brutas da Cidade 2 estão 

resumidos na Tabela 7: 

 

TABELA 7 – ANÁLISE CIDADE 2 – BASES BRUTAS 

 

 

 

 

 

 

 

  

LEGENDA DE CORES

RESULTADOS DE REFERÊNCIA RESULTADOS SUPERIORES

RESULTADOS INFERIORES MELHORES RESULTADOS

RESULTADOS - R

RLM 0,34 SMO 0,44 S-RF 0,50

M5R 0,45

RF 0,41

B-SMO 0,49

B-M5R 0,39

B-RF 0,42

S-MLP 0,46

S-SMO 0,49

S-M5R 0,44

S-RF 0,50

RESULTADOS - RAE

RLM 95,58 SMO 48,71 B-K* 46,54

K* 47,09

M5R 91,63

RF 65,54

RBD-L 47,49

B-SMO 47,99

B-K* 46,54

B-M5R 91,52

B-RF 64,10

S-MLP 84,64

S-SMO 47,46

S-K* 51,41

S-M5R 85,75

S-RF 59,10

RESULTADOS - RRSE

RLM 93,39 SMO 59,86 RBD-L 57,74

K* 72,86

M5R 89,19

RBD-L 57,74

B-SMO 59,47

B-K* 68,23

S-SMO 62,10

S-K* 65,73

S-M5R 89,38

REFERÊNCIA SUPERIORES MELHORES

REFERÊNCIA MELHORES MELHORES

REFERÊNCIA MELHORES MELHORES
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TABELA 7 – ANÁLISE CIDADE 2 – BASES BRUTAS (CONTINUAÇÃO) 

 
 

 

 
 

FONTE: O AUTOR (2018). 

 

Na aplicação dos algoritmos nas bases com todos os dados, houve 

significativo incremento dos resultados. Há diversos algoritmos que superaram os 

valores de referência. Alguns de forma isolada, mas a maioria de forma combinada. 

B-K* apresentou o melhor valor de RAE, e RBD-L apresentou o melhor valor de 

RRSE. 

Considerando somente os melhores resultados, houve incremento de 

47,06% em R, 51,31% em RAE e 38,17% em RRSE em relação aos resultados de 

referência por RLM. 

Os algoritmos que obtiveram maiores quantidades de resultados superiores 

foram SMO, M5R, B-SMO, S-SMO e S-M5R. Havendo a necessidade de escolher 

um deles para a análise dessas bases, recomenda-se a aplicação de B-SMO, devido 

à obtenção de valores superiores nos três resultados estatísticos. 

Na comparação entre as bases originais e as bases brutas da Cidade 2, 

alguns algoritmos aplicados de forma isolada apresentaram melhores resultados de 

RAE e/ou RRSE nas bases brutas do que nas bases originais, tais como SMO e K*. 

 

5.4.3 Resultados Cidade 3 

 

Os resultados estatísticos obtidos com as bases originais da Cidade 3 estão 

resumidos na Tabela 8: 

 

TABELA 8 – ANÁLISE CIDADE 3 – BASES ORIGINAIS 

  

CLASS. ALGOR. QTD.

1 SMO 3,00

M5R

B-SMO

S-SMO

S-M5R

2 K* 2,00

RF

RBD-L

B-K*

B-M5R

B-RF

S-MLP

S-K*

S-RF
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FONTE: O AUTOR (2018). 

 

Esses resultados demostram que, na base de dados da Cidade 3, também 

há possibilidade de incremento dos resultados estatísticos com o uso dos algoritmos. 

Os incrementos, porém, podem ser considerados pequenos. Os métodos 

combinados obtiveram resultados superiores. Apenas M5R e RF obtiveram 

resultados superiores ao de referência em RAE. Considerando somente os melhores 

resultados, houve incremento de 2,56% em R, 8,59% em RAE e 4,78% em RRSE. 

Os algoritmos que obtiveram maiores quantidades de resultados superiores 

foram B-M5R, S-SMO, S-M5R e S-RF. Como S-M5R obtive dois melhores 

resultados dentre todos os demais, ele pode ser recomendado para análises dessas 

bases. 

LEGENDA DE CORES

RESULTADOS DE REFERÊNCIA RESULTADOS SUPERIORES

RESULTADOS INFERIORES MELHORES RESULTADOS

RESULTADOS - R

RLM 0,78 B-M5R 0,79 S-MLP 0,80

S-MLP 0,80 S-M5R 0,80

S-SMO 0,79

S-M5R 0,80

S-RF 0,79

RESULTADOS - RAE

RLM 70,76 M5R 68,11 S-SMO 64,68

RF 70,14

B-M5R 68,41

B-RF 69,98

S-SMO 64,68

S-M5R 65,95

S-RF 66,54

RESULTADOS - RRSE

RLM 63,59 B-M5R 62,62 S-M5R 60,55

S-SMO 61,99

S-M5R 60,55

S-RF 62,12

REFERÊNCIA SUPERIORES MELHORES

REFERÊNCIA SUPERIORES MELHORES

REFERÊNCIA SUPERIORES MELHOR

CLASS. ALGOR. QTD.

1 B-M5R 3,00

S-SMO

S-M5R

S-RF

2 M5R 1,00

RF

B-RF

S-MLP
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Os resultados estatísticos obtidos com as bases brutas da Cidade 3 estão 

resumidos na Tabela 9: 

 

TABELA 9 – ANÁLISE CIDADE 3 – BASES BRUTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O AUTOR (2018). 

 

Os resultados são similares se consideradas as bases brutas. Houve 

incrementos de resultados pouco maiores que os observados nas bases originais. 

RF apresentou melhores resultados entre os algoritmos aplicados de forma isolada. 

Considerando somente os melhores resultados, houve incremento de 4,55% em R, 

7,34% em RAE e 4,04% em RRSE. 

LEGENDA DE CORES

RESULTADOS DE REFERÊNCIA RESULTADOS SUPERIORES

RESULTADOS INFERIORES MELHORES RESULTADOS

RESULTADOS - R

RLM 0,66 RF 0,68 S-SMO 0,69

S-SMO 0,69

S-M5R 0,67

S-RF 0,67

RESULTADOS - RAE

RLM 78,21 RF 72,47 RF 72,47

B-RF 73,54

S-SMO 73,21

S-K* 77,71

S-M5R 75,51

S-RF 75,37

RESULTADOS - RRSE

RLM 76,46 SMO 75,85 S-SMO 73,37

RF 74,11

B-SMO 76,11

B-RF 75,27

S-SMO 73,37

S-K* 75,99

S-M5R 74,47

S-RF 74,24

REFERÊNCIA SUPERIORES MELHORES

REFERÊNCIA MELHORES MELHORES

REFERÊNCIA MELHORES MELHORES

CLASS. ALGOR. QTD.

1 RF 3,00

S-SMO

S-M5R

S-RF

2 B-RF 2,00

S-K*

3 SMO 1,00

B-SMO
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Os algoritmos que obtiveram maiores quantidades de resultados superiores 

foram RF, S-SMO, S-M5R e S-RF. Como S-SMO obtive dois melhores resultados 

dentre todos os demais, ele pode ser recomendado para análises dessas bases. 

 

5.4.4 Resultados Cidade 4 

 

Os resultados estatísticos obtidos com as bases originais da Cidade 4 estão 

resumidos na Tabela 10: 

 

TABELA 10 – ANÁLISE CIDADE 4 – BASES ORIGINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 10 – ANÁLISE CIDADE 4 – BASES ORIGINAIS (CONTINUAÇÃO) 

 

 

 

RESULTADOS - R

RLM 0,91 B-SMO 0,92 B-SMO 0,92

S-MLP 0,92 S-MLP 0,92

RESULTADOS - RAE

RLM 42,90

RESULTADOS - RRSE

RLM 42,04

REFERÊNCIA SUPERIORES MELHORES

REFERÊNCIA SUPERIORES MELHORES

REFERÊNCIA SUPERIORES MELHORES

CLASS. ALGOR. QTD.

1 B-SMO 1,00

S-MLP

LEGENDA DE CORES

RESULTADOS DE REFERÊNCIA RESULTADOS SUPERIORES

RESULTADOS INFERIORES MELHORES RESULTADOS
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FONTE: O AUTOR (2018). 

 

Com os dados das bases originais da Cidade 4, foi percebida possibilidade 

de incremento de R com o uso dos algoritmos de forma combinada, apesar de esse 

incremento ser muito pequeno. Não foram observados resultados superiores de RAE 

e de RRSE em relação aos valores de referência. Considerando apenas os melhores 

resultados, foi obtido incremento de 1,10% em R. 

Como os algoritmos obtiveram resultados superiores apenas em R, 

recomenda-se o uso do método de referência, por RLM, para análise dessas bases. 

Os resultados estatísticos obtidos com as bases brutas da Cidade 4 estão 

resumidos na Tabela 11: 

 

TABELA 11 – ANÁLISE CIDADE 4 – BASES BRUTAS 

 

 

 

 

 

 

  

RESULTADOS - R

RLM 0,74

RESULTADOS - RAE

RLM 69,97 SMO 66,92 S-SMO 64,57

RF 69,39

B-MLP 66,94

B-SMO 67,48

B-M5R 68,78

S-SMO 64,57

RESULTADOS - RRSE

RLM 69,53

REFERÊNCIA MELHORES MELHORES

REFERÊNCIA SUPERIORES MELHORES

REFERÊNCIA MELHORES MELHORES

CLASS. ALGOR. QTD.

1 SMO 1,00

RF

B-MLP

B-SMO

B-M5R

S-SMO
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TABELA 11 – ANÁLISE CIDADE 4 – BASES BRUTAS (CONTINUAÇÃO) 

 

 

 

 

FONTE: O AUTOR (2018). 

 

Após análise da aplicação dos algoritmos nas bases brutas, observa-se que 

apenas houve pequenos incrementos em RAE. Considerando o melhor resultado em 

RAE, o incremento foi de 7,72% em relação ao de referência por RLM. 

Como os algoritmos obtiveram resultados superiores apenas em RAE, 

recomenda-se o uso do método de referência, por RLM, também para análise das 

bases brutas da Cidade 4. 

 

5.4.5 Resultados Cidade 5 

 

Os resultados estatísticos obtidos com as bases originais da Cidade 5 estão 

resumidos na Tabela 12: 

 

TABELA 12 – ANÁLISE CIDADE 5 – BASES ORIGINAIS 

 

 

 

 

 

  

LEGENDA DE CORES

RESULTADOS DE REFERÊNCIA RESULTADOS SUPERIORES

RESULTADOS INFERIORES MELHORES RESULTADOS

RESULTADOS - R

RLM 0,93 B-MLP 0,94 B-MLP 0,94

B-M5R 0,94 B-M5R 0,94

RESULTADOS - RAE

RLM 36,08 RF 34,62 B-M5R 33,73

B-MLP 34,29

B-M5R 33,73

B-RF 35,14

S-SMO 35,32

S-M5R 35,68

S-RF 35,74

REFERÊNCIA SUPERIORES MELHORES

REFERÊNCIA SUPERIORES MELHOR
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TABELA 12 – ANÁLISE CIDADE 5 – BASES ORIGINAIS (CONTINUAÇÃO) 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O AUTOR (2018). 

 

Esses resultados demostram que, nas bases originais da Cidade 5, há 

possibilidade de incremento dos resultados estatísticos com o uso dos algoritmos. 

Salvo o incremento de RAE, os demais podem ser considerados pequenos. Os 

métodos combinados obtiveram resultados superiores. Dos algoritmos aplicados 

isoladamente, apenas RF obteve resultados superiores em RAE ao valor de 

referência. Considerando somente os melhores resultados, houve incremento de 

1,08% em R, 6,51% em RAE e 1,83% em RRSE. 

Os algoritmos que obtiveram maiores quantidades de resultados superiores 

foram B-MLP e B-M5R. Como B-M5R obteve três melhores resultados dentre todos 

os demais, ele pode ser recomendado para análises dessas bases. 

Os resultados estatísticos obtidos com as bases brutas da Cidade 5 estão 

resumidos na Tabela 13: 

 

TABELA 13 – ANÁLISE CIDADE 5 – BASES BRUTAS 

  

LEGENDA DE CORES

RESULTADOS DE REFERÊNCIA RESULTADOS SUPERIORES

RESULTADOS INFERIORES MELHORES RESULTADOS

RESULTADOS - RRSE

RLM 35,06 B-MLP 34,66 B-M5R 34,42

B-M5R 34,42

REFERÊNCIA SUPERIORES MELHOR

CLASS. ALGOR. QTD.

1 B-MLP 3,00

B-M5R

2 RF 1,00

B-RF

S-SMO

S-M5R

S-RF
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FONTE: O AUTOR (2018). 

 

Com análise das bases brutas na Cidade 5, também foi verificada 

possibilidade de obtenção de incrementos em resultados estatísticos com aplicação 

dos algoritmos. RF, considerado método isolado, obteve valores superiores em R, 

RAE e RRSE. Os métodos combinados, porém, apresentaram melhores resultados 

que os métodos isolados. Considerando apenas os melhores resultados, foi obtido 

incremento de 2,20% em R, 11,69% em RAE e 8,38% em RRSE. 

Os algoritmos que obtiveram maiores quantidades de resultados superiores 

foram RF, B-M5R, B-RF, S-SMO, S-M5R e S-RF. Como S-SMO obteve dois 

melhores resultados dentre todos os demais, ele pode ser recomendado para 

análise dessas bases. 

LEGENDA DE CORES

RESULTADOS DE REFERÊNCIA RESULTADOS SUPERIORES

RESULTADOS INFERIORES MELHORES RESULTADOS

RESULTADOS - R

RLM 0,91 RF 0,93 RF 0,93

B-M5R 0,92 S-SMO 0,93

B-RF 0,92 S-RF 0,93

S-MLP 0,92

S-SMO 0,93

S-M5R 0,92

S-RF 0,93

RESULTADOS - RAE

RLM 40,39 M5R 39,30 B-RF 35,67

RF 35,72

B-M5R 36,21

B-RF 35,67

S-SMO 35,72

S-K* 40,03

S-M5R 36,48

S-RF 36,63

RESULTADOS - RRSE

RLM 41,67 M5R 41,43 S-SMO 38,18

RF 38,19

B-M5R 39,18

B-RF 38,49

S-SMO 38,18

S-M5R 38,38

S-RF 38,25

REFERÊNCIA MELHORES MELHORES

REFERÊNCIA SUPERIORES MELHORES

REFERÊNCIA MELHORES MELHORES

CLASS. ALGOR. QTD.

1 RF 3,00

B-M5R

B-RF

S-SMO

S-M5R

S-RF

2,00 M5R 2,00

3,00 S-MLP 1,00

S-K*
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Alguns algoritmos aplicados nas bases brutas da Cidade 5 apresentaram 

resultados parecidos com os valores de referência das modelagens com bases 

originais e próximos aos valores de referência. 

 

5.4.6 Compilação de incrementos de resultados 

 

A Tabela 14 apresenta a compilação dos incrementos de resultados em 

análises das bases originais e os algoritmos recomendados pela análise quantitativa. 

 

TABELA 14 – RESULTADOS COMPILADOS – BASES ORIGINAIS 

Resultado 

Cidade 1 Cidade 2 Cidade 3 Cidade 4 Cidade 5 

Incr. Algor. Incr. Algor. Incr. Algor. Incr. Algor. Incr. Algor. 

R 1,19% 

B-M5R 

S-MLP 

S-SMO 

S-M5R 

11,76% S-M5R 2,56% 
S-MLP 

S-M5R 
1,10% 

B-SMO 

S-MLP 
1,08% 

B-MLP 

B-M5R 

RAE 4,46% S-SMO 14,46% S-SMO 8,59% S-SMO - - 6,51% B-M5R 

RRSE 2,57% S-M5R 10,02% S-M5R 4,78% S-M5R - - 1,83% B-M5R 

RECOM. S-SMO S-M5R S-M5R RLM B-M5R 

FONTE: O AUTOR (2018). 

 

A Tabela 15 apresenta a compilação dos incrementos de resultados em 

análises das bases brutas e os algoritmos recomendados pela análise quantitativa. 
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TABELA 15 – RESULTADOS COMPILADOS – BASES BRUTAS 

Resultado 

Cidade 1 Cidade 2 Cidade 3 Cidade 4 Cidade 5 

Incr. Algor. Incr. Algor. Incr. Algor. Incr. Algor. Incr. Algor. 

R 30,19% S-SMO 47,06% S-RF 4,55% S-SMO - - 2,20% 

RF 

S-SMO 

S-RF 

RAE 24,63% S-SMO 51,31% B-K* 7,34% RF 7,72% S-SMO 11,69% B-RF 

RRSE 19,04% S-SMO 38,17% RBD-L 4,04% S-SMO - - 8,38% S-SMO 

RECOM. S-SMO B-SMO S-SMO RLM S-SMO 

FONTE: O AUTOR (2018). 

 

Conforme se observa, apenas nas bases de dados da Cidade 4 a aplicação 

dos algoritmos não obteve resultados superiores aos obtidos com RLM. Em todas as 

demais bases, houve incrementos em relação aos valores de referência. Esses 

incrementos foram percentualmente mais expressivos na aplicação dos algoritmos 

nas bases brutas, em relação à aplicação nas bases originais. 

A aplicação dos algoritmos obteve pequenos incrementos na Cidade 3 e na 

Cidade 5, tanto considerando as bases originais quanto as bases brutas. Na Cidade 

1, os incrementos observados foram pequenos nas bases originais e maiores nas 

bases brutas. Na Cidade 2 houve incrementos maiores tanto nas bases original 

quanto nas bases brutas. Porém, nesse último, os incrementos apresentados foram 

muito superiores. 

Para tentar identificar as origens dessas diferenças, pensou-se em hipótese 

de que a quantidade de dados desabilitados ou excluídos das bases brutas possa 

apresentar relação com os incrementos observados. Essa diferença entre as 

quantidades de instâncias entre as bases é comumente chamada de “limpeza”. A 

Tabela 16 apresenta essa relação por cidade: 
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TABELA 16 – QUANTIDADES DE DADOS NAS BASES 

Tipo de informação Cidade 1 Cidade 2 Cidade 3 Cidade 4 Cidade 5 

Instâncias das Bases Brutas 614 687 448 134 298 

Instâncias das Bases Originais 392 542 378 84 267 

“Limpeza” em quantidade 222 145 70 50 31 

“Limpeza” em percentual 36,16% 21,11% 15,63% 37,31% 10,40% 

FONTE: O AUTOR (2018). 

 

Assim, observa-se que os maiores incrementos foram verificados em bases 

de dados de cidades com 1) maior quantidade de dados nas bases brutas e 2) onde 

ocorreu a maior “limpeza” em quantidade de dados. 

Na Cidade 4, mesmo com um percentual de limpeza considerado alto, não 

foram obtidos incrementos com a aplicação dos algoritmos de mineração de dados. 

Talvez haja a necessidade de que os dois critérios indicados acima sejam atendidos 

para que haja incrementos em resultados estatísticos com a aplicação dos 

algoritmos.  

Há, também, outra possibilidade que poderia justificar eventual pouca 

performance da aplicação dos algoritmos em bases de dados de algumas cidades: a 

existência de mercados imobiliários naturalmente “linearizados”. Ou seja, onde o 

comportamento do mercado pode ser explicado por relações lineares entre os 

valores dos atributos dos imóveis. 

 

5.4.7 Classificação entre os algoritmos 

 

A classificação entre os algoritmos também é apresentada por meio de 

gráficos, tabelas e discussões. A Tabela 17 demonstra a classificação dos 

algoritmos considerando análises das bases originais, calculadas por quantidades 

de resultados superiores aos de referência. 
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TABELA 17 – CLASSIFICAÇÃO ENTRE OS ALGORITMOS – BASES ORIGINAIS 

 

 

 

 

FONTE: O AUTOR (2018). 

 

E a Tabela 18 demonstra a classificação dos algoritmos considerando 

análises das bases originais, calculadas por quantidades de resultados superiores 

aos de referência. 

 

TABELA 18 – CLASSIFICAÇÃO ENTRE OS ALGORITMOS – BASES BRUTAS 

 

 

 

 

FONTE: O AUTOR (2018). 

 

É possível perceber, em análise dessas duas tabelas, que B-M5R e S-SMO 

obtiveram maiores quantidades de resultados superiores em aplicações nas bases 

originais e brutas, respectivamente. Porém, se somadas as quantidades entre as 

duas bases, S-SMO foi o método que mais teve resultados estatísticos superiores. O 

método isolado melhor classificado foi RF. Novamente se observou que os métodos 

CLASS. ALGOR. QTD.

1 B-M5R 12

2 S-SMO 10

S-M5R

3 S-RF 7

4 RF 5

B-RF

S-MLP

5 B-MLP 3

6 S-K* 2

7 SMO 1

K*

M5R

B-SMO

B-K*

8 MLP 0

RBD-L

CLASS. ALGOR. QTD.

1 S-SMO 13,00

2 RF 12,00

S-M5R

3 S-RF 11,00

4 B-RF 10,00

5 B-M5R 9,00

6 SMO 8,00

M5R

B-SMO

S-K*

7 S-MLP 6,00

8 K* 5,00

B-K*

9 RBD-L 2,00

B-MLP

10 MLP 0,00



107 

 

combinados obtiveram resultados superiores mais vezes que os métodos isolados. 

MLP não obteve nenhum resultado superior em comparação aos de referência, tanto 

nas bases originais quanto nas bases brutas.  
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6 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho cumpriu o objetivo geral proposto, pois demonstrou que, 

com a aplicação de algoritmos de mineração de dados, há possibilidade de se obter 

resultados estatísticos superiores aos obtidos com uso de RLM em bases de dados 

de avaliação de imóveis.  

Resultados estatísticos superiores se refletem, em atividades de avaliação 

de imóveis, em valores mais corretos e precisos dos imóveis a serem avaliados. 

Com isso é possível minimizar o risco associado à realização de operações 

financeiras lastreadas em valores de imóveis. 

O trabalho também verificou que a possibilidade de obtenção de resultados 

estatísticos superiores aumenta na maioria dos casos com o uso de combinações de 

algoritmos, tais como Bagging e Stacking. Essa situação pode ser explicada com 

uma analogia simples: reuniões de especialistas. Muitas empresas, ao tentar 

resolver problemas complexos, ou mesmo planejar grandes ações, procuram reunir 

especialistas em diversas áreas. Os resultados tendem a ser mais satisfatórios.  

No presente trabalho, optou-se por variar tanto a quantidade de algoritmos a 

aplicar quando variar as próprias bases de dados. Ficou comprovado que a 

variedade, tida como o principal problema, também se apresenta como principal 

solução. 

Os resultados também foram variados – o que demonstra que os mercados 

imobiliários das cidades abordadas no presente trabalho possuem dinâmicas 

diferentes. Em geral, observou-se que os maiores incrementos obtidos pela 

aplicação dos algoritmos de mineração de dados foram verificados em bases com 

mais dados e com menores “limpezas”. 

Seja qual for o algoritmo (ou conjunto de algoritmos) utilizado, o resultado 

sempre será inferior quando há informações “ruidosas”, como provenientes de erros 

de preenchimento, de problemas em conversões de arquivos, entre outros. Ao se 

trabalhar com tabelas com muitos dados, essa situação invariavelmente ocorrerá.  

Em análises tradicionais de dados, há o costume estatístico de tentar 

eliminar eventuais inconsistências. Algumas técnicas podem ser úteis para localizar 

possíveis erros – de forma a dar confiabilidade aos dados. Porém, a busca por 

resultados estatísticos melhores muitas vezes pode levar a realizar “limpezas” 

excessivas. Outliers podem constituir ruídos ou não. Algumas informações, apesar 
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de verdadeiras, podem simplesmente serem diferentes da “massa” de dados e, por 

isso, serem excluídas da modelagem. 

Especialmente em avaliação de imóveis, muitas vezes as diferenças 

observadas podem não se tratar de inconsistências. Elas podem simplesmente 

demostrar o nível de complexidade do mercado imobiliário estudado – o qual pode 

demandar métodos não-lineares para a realização de análises de dados. 

O trabalho também comprovou outra informação muito citada no meio 

acadêmico: que Mineração de Dados é uma ciência experimental. De fato, são 

poucas as afirmações que podem ser realizadas em relação a aplicações de 

análises de dados. Não há verdades absolutas ou melhores algoritmos para todas 

as situações. Apesar disso, obteve-se classificação entre os algoritmos utilizados. 

Porém, alerta-se que os resultados obtidos se referem a determinadas situações e 

em data determinada – que podem não demonstrar performance equivalente em 

outras situações. Assim, nada substitui a análise experimental.  

O programa Weka se apresenta como ferramenta recomendada para esse 

fim, pois oferece diversas soluções computacionais para a realização de testes e 

comparações em análises de dados. 

Finalmente, a desvantagem da aplicação de algoritmos de mineração de 

dados em atividades de avaliação de imóveis é a eventual necessidade de 

interpretação. RLM, apesar de trabalhosa, é fácil de explicar. Apesar disso, a própria 

Norma de Avaliação de Bens – Imóveis Urbanos, a NBR 14653-2, permite a 

aplicação de outras ferramentas analíticas “desde que devidamente justificadas do 

ponto de vista teórico e prático, com a inclusão de validação, quando pertinente.” – 

tal como ocorreu no presente estudo.  

É inegável a possibilidade de incremento dos resultados de análises de 

dados com o uso de algoritmos de mineração de dados, especialmente em bases de 

dados grandes e complexas – tais como as de diversos mercados imobiliários 

existentes. Isso os torna interessantes para atividades de avaliações de imóveis em 

um mundo com grande disponibilidade de informação. Por isso, recomenda-se a 

aplicação de algoritmos de mineração de dados em bases de avaliações de imóveis 

com muitos dados. 
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6.1 TRABALHOS FUTUROS 

 

Recomenda-se que o presente estudo seja replicado em análises de dados 

em bases de outras cidades do país, que incluam cidades com grandes populações 

e mercados imobiliários complexos – como as capitais dos estados. Eventual 

comparação dos resultados aos obtidos em cidades com populações menores pode 

ajudar a tentar estabelecer linhas de corte para a aplicação de algoritmos de 

mineração de dados, isolados ou combinados – de forma a identificar quando as 

técnicas como RLM são mais apropriadas para as análises. 

Recomenda-se também realizar estudos mais abrangentes que possibilitem 

identificar os dados ruidosos em bases de dados de avaliação de imóveis, com 

óticas diferentes das de identificação de outliers em RLM, considerando as 

capacidades variadas dos algoritmos de mineração de dados. Esses trabalhos 

seriam relevantes para possibilitar ter bases de dados mais confiáveis e mais 

representativas. 

O escopo do presente trabalho não permitiu utilizar algumas das ferramentas 

e tecnologias mais recentes. Há anos, grandes empresas de tecnologia – tais como 

Google, Microsoft e IBM – desenvolvem programas proprietários que utilizam 

mineração de dados para executar diversos tipos de análises. Afirma-se que 

apresentam capacidades de computação em nuvem, computação distribuída, 

aplicações em bases massivas de dados, deep learning, entre outras. Portanto, 

recomenda-se, futuramente, a realização de estudos para demonstrar eventuais 

benefícios que a aplicação dessas tecnologias ou de outras ainda mais novas possa 

trazer em atividades de avaliações de imóveis.  



111 

 

REFERÊNCIAS 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 14653-1 - 
Avaliação de Bens - Parte 1 : Procedimentos Gerais, 2001. Brasil. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 14653-2 - 
Avaliação de Bens - Parte 2 : Imóveis Urbanos. Brasil, 2011. 
 
BREIMAN, L. Bagging Predictors. Machine Learning, Technical Report No. 421, n. 
2, p. 19, 1994. 
 
BREIMAN, L. Classification and Regression Trees. Behavioral Sciences, 
Mathematics & Statistics, Nova Iorque, 1984. 
 
BREIMAN, L. Random Forests. Machine Learning, v. 45, n. 1, p. 5–32, Kluwer 
Academic Publishers Hingham, 2001. 
 
ÇATAK, F. Ö. Classification with boosting of extreme learning machine over 
arbitrarily partitioned data. Soft Computing, Springer Berlin Heidelberg, v. 21, n. 9, 
p. 2269–2281, 2017. 
 
ĆETKOVIĆ, J.; LAKIĆ, S.; LAZAREVSKA, M.; et al. Assessment of the Real Estate 
Market Value in the European Market by Artificial Neural Networks Application. 
Complexity, v. 2018, p. 10, 2018. 
 
CHEN, Y.; LIU, X.; LI, X.; LIU, Y.; XU, X. Mapping the fine-scale spatial pattern of 
housing rent in the metropolitan area by using online rental listings and 
ensemble learning. Applied Geography, Elsevier, v. 75, p. 200–212, 2016. 
 
DANTAS, R. A. Engenharia de avaliações: uma introdução à metodologia 
científica. São Paulo: Editora Pini, 1998. 
 
DEL GIUDICE, V.; DE PAOLA, P.; CANTISANI, G. B. Rough Set Theory for Real 
Estate Appraisals: An Application to Directional District of Naples. Buildings, v. 
7, n. 1, 2017. 
 
DEL GIUDICE, V.; DE PAOLA, P.; FORTE, F. Using Genetic Algorithms for Real 
Estate Appraisals. Buildings, v. 7, n. 2, p. 31, 2017. 
 
DELL, G. Common statistical errors and mistakes valuation and reliability. The 
Appraisal Journal, p. 332–347, 2013. 
 
ENSSLIN, L., ENSSLIN, S. R., LACERDA, R. T. O. & TASCA, J. E. Processo de 
Seleção de Portfólio Bibliográfico. Processo técnico com patente de registro 
pendente junto ao INPI. Brasil, 2010. 
 
FRANK, E.; BOUCKAERT, R. R. Conditional Density Estimation with Class 
Probability Estimators. Lecture Notes in Computer Science, v. 5828, p. 65–81, 
Berlim, 2009. 



112 

 

 
FRANK, E.; HALL, M. A.; WITTEN, I. H. The WEKA Workbench Data Mining: 
Practical Machine Learning Tools and Techniques. 4th ed. Morgan Kaufmann, 
2016. 
 
HAN, S.; KO, Y.; KIM, S.; SHIN, D. H. Home sales index prediction model based 
on cluster and principal component statistical approaches in a big data 
analytic concept. KSCE Journal of Civil Engineering, v. 21, n. 1, p. 67–75, 2017. 
 
HELSEL, D. R.; HIRSCH, R. M. Statistical Methods in Water Resources 
(Techniques of Water-Resources Investigations of the United States Geological 
Survey, Book 4, Hydrologic Analysis and Interpretation, Chapter A3). US Geological 
Survey, p. 1–524, 2002. 
 
HOLMES, G.; HALL, M.; FRANK, E. Genereting Rule Sets from Model Trees. 
Twelfth Australian Joint Conference on Artificial Intelligence, p.1–12, 1999. 
 
HROMADA, E. Mapping of real estate prices using data mining techniques. 
Procedia Engineering, Elsevier, v. 123, p. 233–240, 2015. 
 
HROMADA, E. Real estate valuation using data mining software. Procedia 
Engineering, Elsevier, v. 164, n. June, p. 284–291, 2016. 
 
JACKOWSKI, K. Adaptive Splitting and Selection Algorithm for Regression, v. 9, 
p. 425–448, 2015. 
 
JALALI, V.; LEAKE, D. Enhancing case-based regression with automatically-
generated ensembles of adaptations. Journal of Intelligent Information Systems, v. 
46, n. 2, p. 237–258, 2016. 
 
KOK, N.; KOPONEN, E. L.; MARTÍNEZ-BARBOSA, C. A. Big data in real estate? 
from manual appraisal to automated valuation. Journal of Portfolio Management, 
v. 43, n. 6, p. 202–211, 2017. 
 
KONTRIMAS, V.; VERIKAS, A. The mass appraisal of the real estate by 
computational intelligence. Applied Soft Computing Journal, v. 11, n. 1, p. 443–
448, 2011. 
 
LE CESSIE, S.; VAN HOUWELINGEN, J. C. Ridge Estimators in Logistic 
Regression. Applied Statistics, v. 41, n. 1, p. 191–201, 1992. 
 
LESKOVEC, J.; RAJARAMAN, A.; ULLMAN, J. D. Mining of massive datasets. 2nd 
ed. 2014. 
 
MARQUESONE, R. DE F. P. Big Data: Técnicas e tecnologias para extração de 
valor dos dados. São Paulo: Editora Casa do Código, 2017. 
 
MCCLUSKEY, W. J.; DAUD, D. Z.; KAMARUDIN, N. Boosted regression trees. 
Journal of Financial Management of Property and Construction, v. 19, n. 2, p. 152–
167, 2014. 



113 

 

 
MORANO, P.; TAJANI, F. Least median of squares regression and minimum 
volume ellipsoid estimator for outliers detection in housing appraisal. Int. J. 
Business Intelligence and Data Mining J. Business Intelligence and Data Mining, v. 9, 
n. 2, p. 91–111, 2014. 
 
NOGUEIRA DE SÁ, V. R. Princípios da Avaliação de Imóveis. Artigo apresentado 
ao XVII Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias - COBREAP,  
Florianópolis: 2013.  
 
PLATT, J. C. Fast Training of Support Vector Machines using Sequential 
Minimal Optimization. (B. Schoelkopf, C. Burges, & A. Smola, Orgs.) Advances in 
Kernel Methods - Support Vector Learning, p. 25, MIT Press, 1998. 
 
QUINLAN, J. R. Learning with Continuous Classes. Fifth Austrailian Joint 
Conference of Artifical Intelligence, World Scientific, v. 92, p.343–348, Cingapura, 
1992. 
 
RAE, A.; SENER, E. How website users segment a city: The geography of 
housing search in London. Cities, v. 52, p. 140–147, 2016. 
 
SHEKARIAN, E.; FALLAHPOUR, A. Predicting house price via gene expression 
programming. International Journal of Housing Markets and Analysis, v. 6, p. 250–
268, 2013. 
 
SHI, D.; GUAN, J.; ZURADA, J.; LEVITAN, A. S. An Innovative Clustering 
Approach to Market Segmentation for Improved Price Prediction. Journal of 
International Technology & Information Management, v. 24, n. 1, p. 15–32, 2015. 
 
WANG, Y.; WITTEN, I. H. Inducing Model Trees for Continuous Classes (M5P). 
Proceedings of the Poster Papers of the European Conference on Machine Learning, 
University of Economics, Faculty of Informatics and Statistics,  p.1–10, Praga, 1997. 
 
WANG, L.; WANG, Y.; CHANG, Q. Feature Selection Methods for Big Data 
Bioinformatics: A Survey from the Search Perspective. Methods, v. 111, ed. 
agosto, p. 21–31, 2016. 
 
WITTEN, I. H.; FRANK, E.; HALL, M. A.; PAL, C. J. Data Mining Practical Machine 
Learning Tools And Techniques. 4ª ed. Morgan Kaufmann, 2016. 
 
WOLPERT, D. H. Stacked Generalization. Elsevier, Neural Networks, v. 5, n. 2, p. 
241–259, 1992.  
 
WU, C.; YE, X.; REN, F.; et al. Spatial and Social Media Data Analytics of 
Housing Prices in Shenzhen, China. PLoS ONE, v. 11, n. 10, 2016. 
 
WYMAN, D.; WORZALA, E.; SELDIN, M. Hidden complexity in housing markets: 
A case for alternative models and techniques. International Journal of Housing 
Markets and Analysis, v. 6, n. 4, p. 383–404, 2013. 
 



114 

 

YALPIR, Ş. Enhancement of parcel valuation with adaptive artificial neural 
network modeling. Artificial Intelligence Review, v. 49, n. 3, p. 393–405, 2018. 
 
YEH, I. C.; HSU, T. K. Building real estate valuation models with comparative 
approach through case-based reasoning. Applied Soft Computing Journal, 
Elsevier, v. 65, p. 260–271, 2018. 
 
ZHANG, N.; CHEN, H.; CHEN, X.; CHEN, J. ELM Meets Urban Big Data Analysis: 
Case Studies. Computational Intelligence and Neuroscience, v. 2016, p. 10, 2016. 
 
 



115 

 

APÊNDICE 1 – QUADRO DE REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

  

Class. 

Final
Título Métodos utilizados Aplicação na Pesquisa

Capacidade de lidar 

com muitos dados?

Disponibilidade de 

software

1 Real Estate Valuation Using Data Mining Software

"Método do preço histórico", similar a tratamento por 

fatores (coeficientes)

Software para data mining

Baixa Sim EVAL

2
Common statistical errors and mistakes: valuation and 

reliability.(Report)
Nenhum (somente comentários)

Nenhuma (citações 

apenas)
Não se aplica Não se aplica

3
An Innovative Clustering Approach to Market Segmentation for 

Improved Price Prediction

Fuzzy c-means clustering method – FCM

Mean Price of Comparables - MPC

k nearest neighbors - k-NN

Adaptive neuro-fuzzy inference system – ANFIS 

Média (agrupamento e 

comparação)
Sim

MatLAB (não informado 

o pacote para uso do 

ANFIS)

4
Big Data in Real Estate? From Manual Appraisal to Automated 

Valuation.(Report)(Abstract)

Ramdom Forest (emsembles of trees)

Gradient Boosted trees

XGBoost

Alta (decision trees e 

gradient boosting)
Sim Não informado

6
Building real estate valuation models with comparative approach 

through case-based reasoning

Quantitative Comparative Approach (adequação de Case-

Based Reasoning)

Tratamento por fatores (coeficientes utilizados por 

análise de variância)

Média (CBR)
Sim (porém, muitos 

ajustes necessários)
Não informado

7 Mapping of Real Estate Prices Using Data Mining Techniques Software de data mining próprio Baixa Sim, muito grande Não

8 Boosted regression trees Boosted Regression Trees - BRT Média Não informado
DTREG para BRT e SPSS 

para MRA

9
Hidden complexity in housing markets: a case for alternative 

models and techniques
Nenhum (somente comentários)

Nenhuma (citações 

apenas)
Não se aplica Não se aplica

10 Adaptive Splitting and Selection Algorithm for Regression

Métodos: 1) Regressão Linear, 2) Multilayer Perceptron, 

Pace Regression, Sequential Minimal Optimization 

Regression (treinamento de Support Vector Machines) e 

5) Least Median Squared Linear Regression.

Conjuntos: 1) agrupamentos por médias, 2) agrupamento 

por qualidade ponderada ,3) agrupamento por Bagging e 

4) AdaSSReg

Alta (emsembles of 

predictors). Talvez haja 

dificuldade em obter o 

algoritmo e modelar nos 

softwares

Sim. Em diversas áreas 

de pesquisa

MatLAB (toobox de 

otimização), KNIME e 

WEKA para preditores 

elementares
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Class. 

Final
Título Métodos utilizados Aplicação na Pesquisa

Capacidade de lidar 

com muitos dados?

Disponibilidade de 

software

11
Spatial and Social Media Data Analytics of Housing Prices in 

Shenzhen, China

Estimador de densidade Kernel (KDE)

Estatística Getis-Ord G para detectar clusters 

Hedonic-Price Model (HPM) e o Geografic Weighted 

Regression (GWR)

Baixa (análise 

geográfica)

Sim. Dados coletados 

online

MatLAB, ArcGIS, pgAdmin 

e SPSS

12
Least median of squares regression and minimum volume 

ellipsoid estimator for outliers detection in housing appraisal

Identificação de outliers por 1) regressão por medianas 

mínimas quadradas (LMS) e elipsoide de volume mínimo 

(MVE)

Baixa (análise inicial)

Não se sabe 

(experiência com 80 

dados)

Não informado

14 Predicting house price via gene expression programming
Programação de Expressão Genética (GEP) - variação de 

Algoritmos Genéticos

Média (não previsão de 

uso de AG)

Média (364 dados com 

26 variáveis)
GeneXproTools 4.0 

15
Enhancing case-based regression with automatically-generated 

ensembles of adaptations

Ensable of Adaptations for Regression – EAR 

Case-Based Reasoning - CBR
Alta (seleção de casos)

Sim. Em diversas áreas 

de pesquisa

Weka é citado para 

Linear Weighted 

Regression. Porém, não 

cita onde o EAR foi 

utilizado

16
Enhancement of parcel valuation with adaptive artificial neural 

network modeling

Redes neurais artificiais (ANN) com três tipos de funções 

de ativação
Média (black box)

Não se sabe 

(experiência com 98 

dados)

MatLAB

17 ELM Meets Urban Big Data Analysis: Case Studies 

Extreme Learning Machine – ELM

stacked ELM (S-ELM)

Domaim Adaptations ELM (DAELM)

Location Based Feature Selection (LBFS) 

Pouca (muita suposição 

para utilização dos 

métodos)

Sim (muitos dados 

obtidos da web)
Site para código fonte

18
Classification with boosting of extreme learning machine over 

arbitrarily partitioned data

Extreme Learning Machine- ELM

algoritmo AdaBoost e Mapreduce

Média (algoritmo não 

disponível)

Sim (muitos dados 

obtidos da web)
Não informado

19 Using Genetic Algorithms for Real Estate Appraisals Genetic Algoritms Média (poucos dados)

Não se sabe 

(experiência com 45 

dados)

Toolbox de GA do Matlab

20

Home sales index prediction model based on cluster and 

principal component statistical approaches in a big data analytic 

concept

Cluster Analisys

Principal Component Analisys – PCA

Search queries

Média (sem buscas)
Sim (muitos dados 

obtidos da web)
SPSS (cluster)
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Class. 

Final
Título Métodos utilizados Aplicação na Pesquisa

Capacidade de lidar 

com muitos dados?

Disponibilidade de 

software

21
Assessment of the Real Estate Market Value in the European 

Market by Artificial Neural Networks Application
Redes neurais artificiais (ANN) Pouca (black box)

Não se sabe 

(experiência com 253 

dados)

MS Excel (?)

22
How website users segment a city: The geography of housing 

search in London

Polígonos desenhados por usuários do site 

www.righmove.co.uk
Pouca (geolocalização)

Sim (mais de 100k 

polígonos e 80k imoveis 

à venda)

Não informado

23

Mapping the fine-scale spatial pattern of housing rent in the 

metropolitan area by using online rental listings and ensemble 

learning

Busca de informações online - site Anjuke

Emsamble of learners  -Bagging ou stacking

seis classificadores: gaussian process regression (GPR), k-

nearest neighbor algorith (k-NN), backpropagation neural 

networks )BP-NN), radial basis function neural network 

(RBF-NN), fast decision-tree (FDT) e support vector 

regression (SVR)

Alta (ensamble of 

learners)
Sim (327.767 registros) Weka

24
Rough Set Theory for Real Estate Appraisals: An Application to 

Directional District of Naples
Rough Set Theory (RST)

Média (comparação, 

mas poucos dados)

Não se sabe 

(experiência com 30 

dados)

ROSE2

25
Feature selection methods for big data bioinformatics: A survey 

from the search perspective
Revisão da literatura de métodos para Feature Selection

Alta (feature selection 

pode ser um viés da 

pesquisa)

Não se aplica
Não informado (revisão 

da literatura)
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APÊNDICE 2 – VALIDAÇÃO PROGRAMAS DE AVALIAÇÃO/EXCEL 
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APÊNDICE 3 – VALIDAÇÃO EXCEL/WEKA 
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APÊNDICE 4 – VALIDAÇÃO CIDADE 4 
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APÊNDICE 5 – TABELAS COM RESULTADOS 

BASES ORIGINAIS - R 

 

  

DADOS RLM MLP SMO K* M5R RF RBD-L B-MLP B-SMO B-K* B-M5R B-RF S-MLP S-SMO S-K* S-M5R S-RF

Cd1_orig 0.56 0.74v 0.57 0.67v 0.76v 0.81v 0.70v 0.77v 0.56 0.70v 0.81v 0.81v 0.81v 0.82v 0.76v 0.81v 0.81v

Cd1_orig_nominal 0.56 0.51* 0.55* 0.69v 0.73v 0.79v 0.64v 0.68v 0.57v 0.71v 0.81v 0.77v 0.78v 0.79v 0.71v 0.78v 0.78v

Cd1_transf 0.84 0.78* 0.84* 0.70* 0.84* 0.82* 0.82* 0.83* 0.84* 0.71* 0.85v 0.81* 0.85v 0.85v 0.81* 0.85v 0.84*

Cd1_transf_nominal 0.83 0.62* 0.82* 0.70* 0.82* 0.79* 0.75* 0.77* 0.82* 0.71* 0.83* 0.78* 0.81* 0.82* 0.76* 0.83* 0.81*

Cd1_transf_Y 0.57 0.73v 0.57v 0.69v 0.78v 0.81v 0.71v 0.79v 0.57v 0.71v 0.82v 0.81v 0.82v 0.83v 0.77v 0.83v 0.81v

Cd1_transf_Y_nominal 0.57 0.54* 0.54* 0.70v 0.76v 0.78v 0.64v 0.71v 0.57v 0.72v 0.80v 0.78v 0.80v 0.81v 0.75v 0.81v 0.81v

DADOS RLM MLP SMO K* M5R RF RBD-L B-MLP B-SMO B-K* B-M5R B-RF S-MLP S-SMO S-K* S-M5R S-RF

Cd2_orig 0.57 0.46* 0.56* 0.63v 0.63v 0.74v 0.61v 0.61v 0.56* 0.65v 0.69v 0.74v 0.73v 0.75v 0.69v 0.75v 0.73v

Cd2_orig_nominal 0.57 0.43* 0.55* 0.63v 0.63v 0.74v 0.60v 0.58v 0.55* 0.64v 0.70v 0.74v 0.72v 0.75v 0.67v 0.75v 0.72v

Cd2_transf 0.68 0.57* 0.68 0.65* 0.68* 0.74v 0.66* 0.65* 0.68* 0.67* 0.70v 0.74v 0.75v 0.75v 0.69 0.76v 0.72v

Cd2_transf_nominal 0.68 0.51* 0.68* 0.64* 0.66* 0.74v 0.64* 0.63* 0.67* 0.66* 0.70v 0.74v 0.75v 0.75v 0.67* 0.75v 0.73v

Cd2_transf_Y 0.57 0.50* 0.57* 0.64v 0.67v 0.75v 0.61v 0.63v 0.57* 0.65v 0.71v 0.74v 0.74v 0.75v 0.68v 0.76v 0.75v

Cd2_transf_Y_nominal 0.58 0.44* 0.56* 0.63v 0.66v 0.74v 0.61v 0.61v 0.56* 0.65v 0.70v 0.74v 0.74v 0.75v 0.66v 0.76v 0.73v

DADOS RLM MLP SMO K* M5R RF RBD-L B-MLP B-SMO B-K* B-M5R B-RF S-MLP S-SMO S-K* S-M5R S-RF

Cd3_orig 0.73 0.69* 0.72* 0.63* 0.76v 0.73 0.75v 0.75v 0.72* 0.65* 0.79v 0.74v 0.78v 0.79v 0.74v 0.78v 0.79v

Cd3_orig_nominal 0.73 0.67* 0.72* 0.62* 0.77v 0.72* 0.74v 0.75v 0.72* 0.63* 0.78v 0.73* 0.77v 0.79v 0.71* 0.78v 0.78v

Cd3_transf 0.78 0.68* 0.76* 0.70* 0.75* 0.74* 0.78* 0.77* 0.77* 0.69* 0.76* 0.74* 0.80v 0.79v 0.73* 0.80v 0.79v

Cd3_transf_nominal 0.77 0.66* 0.76* 0.70* 0.74* 0.73* 0.73* 0.74* 0.76* 0.69* 0.77* 0.73* 0.78v 0.79v 0.73* 0.79v 0.78v

Cd3_transf_Y 0.72 0.67* 0.71* 0.64* 0.73v 0.74v 0.72v 0.75v 0.70* 0.65* 0.76v 0.74v 0.76v 0.78v 0.73v 0.77v 0.79v

Cd3_transf_Y_nominal 0.71 0.67* 0.70* 0.63* 0.73v 0.72v 0.68* 0.74v 0.70* 0.64* 0.77v 0.72v 0.77v 0.77v 0.67* 0.77v 0.76v

DADOS RLM MLP SMO K* M5R RF RBD-L B-MLP B-SMO B-K* B-M5R B-RF S-MLP S-SMO S-K* S-M5R S-RF

Cd4_orig 0.88 0.85* 0.87* 0.67* 0.82* 0.87* 0.72* 0.85* 0.88* 0.70* 0.85* 0.87* 0.87* 0.88 0.81* 0.89v 0.89v

Cd4_orig_nominal 0.88 0.85* 0.87* 0.67* 0.82* 0.87* 0.72* 0.85* 0.88* 0.70* 0.85* 0.87* 0.86* 0.88 0.81* 0.88 0.89v

Cd4_transf 0.91 0.87* 0.91 0.12* 0.85* 0.88* 0.74* 0.89* 0.92v -0.09* 0.85* 0.88* 0.92v 0.91* 0.84* 0.91* 0.88*

Cd4_transf_nominal 0.91 0.87* 0.91 0.12* 0.85* 0.88* 0.74* 0.89* 0.92v -0.09* 0.85* 0.88* 0.91* 0.91* 0.84* 0.91* 0.89*

Cd4_transf_Y 0.88 0.82* 0.88* 0.68* 0.77* 0.86* 0.72* 0.86* 0.89v 0.70* 0.85* 0.86* 0.85* 0.85* 0.81* 0.82* 0.84*

Cd4_transf_Y_nominal 0.88 0.82* 0.88* 0.68* 0.77* 0.86* 0.72* 0.86* 0.89v 0.70* 0.85* 0.86* 0.85* 0.85* 0.81* 0.82* 0.85*

DADOS RLM MLP SMO K* M5R RF RBD-L B-MLP B-SMO B-K* B-M5R B-RF S-MLP S-SMO S-K* S-M5R S-RF

Cd5_orig 0.91 0.92v 0.91v 0.88* 0.92v 0.93v 0.92v 0.94v 0.91* 0.89* 0.94v 0.93v 0.93v 0.93v 0.88* 0.93v 0.92v

Cd5_orig_nominal 0.92 0.89* 0.91* 0.88* 0.92v 0.93v 0.92v 0.92* 0.92* 0.89* 0.93v 0.92v 0.92v 0.93v 0.90* 0.93v 0.92v

Cd5_transf 0.93 0.90* 0.93* 0.86* 0.93* 0.91* 0.92* 0.93* 0.93* 0.87* 0.94v 0.92* 0.93v 0.93* 0.92* 0.93* 0.92*

Cd5_transf_nominal 0.93 0.82* 0.93* 0.87* 0.93* 0.91* 0.84* 0.91* 0.93* 0.88* 0.93* 0.91* 0.93* 0.93* 0.91* 0.93* 0.92*

Cd5_transf_Y 0.89 0.90v 0.89* 0.86* 0.91v 0.92v 0.88* 0.92v 0.89* 0.87* 0.93v 0.92v 0.91v 0.92v 0.91v 0.92v 0.91v

Cd5_transf_Y_nominal 0.89 0.86* 0.88* 0.87* 0.91v 0.90v 0.80* 0.89* 0.89* 0.88* 0.93v 0.91v 0.91v 0.92v 0.89* 0.91v 0.91v

v - resultado significativamente superior

* - resultado significativamente inferior

nível de confiança considerado - 95%

LEGENDA DE CORES

RESULTADOS DE REFERÊNCIA RESULTADOS SUPERIORES

RESULTADOS INFERIORES MELHORES RESULTADOS
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BASES ORIGINAIS – RAE 

 

  

DADOS RLM MLP SMO K* M5R RF RBD-L B-MLP B-SMO B-K* B-M5R B-RF S-MLP S-SMO S-K* S-M5R S-RF

Cd1_orig 84.94 78.58* 82.90* 69.24* 61.50* 56.18* 70.15* 59.84* 83.65* 66.35* 54.66* 57.77* 72.15* 54.30* 61.87* 56.43* 56.76*

Cd1_orig_nominal 84.51 113.45v 84.43 67.51* 64.89* 60.09* 77.43* 72.78* 82.71* 65.52* 55.47* 62.73* 74.93* 57.93* 69.10* 59.66* 59.95*

Cd1_transf 52.73 67.30v 53.49v 66.75v 53.07v 55.54v 56.21v 54.68v 53.32v 65.26v 52.07* 57.35v 64.34v 50.38* 55.76v 50.99* 53.45v

Cd1_transf_nominal 53.85 95.50v 56.00v 67.29v 56.49v 60.67v 66.80v 63.20v 55.39v 65.96v 53.84 61.76v 69.65v 54.99v 61.56v 54.78v 57.26v

Cd1_transf_Y 84.50 84.30 82.29* 68.50* 57.85* 55.73* 69.31* 59.11* 83.15* 65.73* 53.85* 57.33* 69.08* 53.55* 61.86* 53.68* 55.88*

Cd1_transf_Y_nominal 84.02 118.43v 84.52v 66.92* 59.94* 60.67* 77.87* 68.96* 82.72* 64.95* 57.31* 62.14* 74.56* 56.01* 62.49* 57.00* 57.10*

DADOS RLM MLP SMO K* M5R RF RBD-L B-MLP B-SMO B-K* B-M5R B-RF S-MLP S-SMO S-K* S-M5R S-RF

Cd2_orig 81.52 95.71v 80.90* 71.71* 76.07* 63.95* 77.69* 79.39* 81.30* 70.36* 70.49* 65.13* 76.83* 61.94* 68.96* 62.03* 64.25*

Cd2_orig_nominal 82.36 112.03v 83.01v 72.08* 75.29* 64.76* 77.87* 83.01v 82.34 70.27* 69.89* 65.68* 75.15* 62.10* 70.17* 62.87* 65.08*

Cd2_transf 71.73 85.30v 70.91* 70.51* 72.29v 63.29* 73.50v 75.81v 71.82v 68.98* 69.56* 64.90* 72.85v 61.94* 70.39* 61.62* 65.61*

Cd2_transf_nominal 71.88 102.52v 72.08v 71.03* 72.61v 64.84* 75.63v 79.06v 72.51v 69.40* 69.36* 65.85* 71.35* 62.46* 71.18* 62.33* 64.79*

Cd2_transf_Y 81.04 94.20v 80.87* 71.14* 73.47* 63.05* 77.42* 77.88* 80.93* 70.07* 69.53* 64.88* 75.31* 61.57* 68.04* 61.49* 63.17*

Cd2_transf_Y_nominal 81.78 112.26v 82.83v 71.52* 73.74* 64.81* 78.40* 80.58* 82.17v 69.94* 70.19* 65.58* 74.25* 61.36* 72.02* 61.84* 64.13*

DADOS RLM MLP SMO K* M5R RF RBD-L B-MLP B-SMO B-K* B-M5R B-RF S-MLP S-SMO S-K* S-M5R S-RF

Cd3_orig 75.34 88.87v 76.73v 75.64 71.29* 70.14* 73.26* 74.50* 76.31v 74.43* 68.51* 69.98* 74.59* 66.29* 72.66* 68.20* 66.56*

Cd3_orig_nominal 75.57 90.86v 76.46v 76.28v 68.11* 71.49* 73.55* 75.15* 76.91v 75.50 68.41* 70.85* 73.14* 64.68* 74.71* 65.95* 66.54*

Cd3_transf 70.76 91.18v 72.50v 71.50v 73.23v 70.23* 71.12v 70.79 71.69v 73.05v 71.36v 70.66 72.30v 66.27* 74.86v 66.15* 68.99*

Cd3_transf_nominal 70.88 90.14v 72.42v 71.30v 74.42v 71.66v 75.49v 73.89v 71.72v 73.12v 70.83 71.41v 73.19v 66.42* 71.24v 66.62* 67.86*

Cd3_transf_Y 76.46 92.48v 78.10v 75.62* 74.58* 70.39* 74.84* 72.73* 77.87v 75.05* 70.89* 70.72* 77.25v 67.99* 71.73* 69.57* 66.90*

Cd3_transf_Y_nominal 76.60 92.92v 77.90v 76.09* 73.10* 71.89* 78.92v 74.24* 78.11v 76.17* 70.25* 71.84* 74.13* 66.95* 79.16v 67.03* 69.22*

DADOS RLM MLP SMO K* M5R RF RBD-L B-MLP B-SMO B-K* B-M5R B-RF S-MLP S-SMO S-K* S-M5R S-RF

Cd4_orig 52.16 63.16v 56.76v 74.93v 60.61v 53.30v 72.27v 56.54v 54.19v 67.13v 59.10v 54.08v 62.53v 53.02v 66.38v 54.01v 52.99v

Cd4_orig_nominal 52.16 63.16v 56.76v 74.93v 60.61v 53.56v 72.27v 56.54v 54.19v 67.13v 59.68v 54.14v 63.03v 53.14v 66.80v 55.61v 52.86v

Cd4_transf 42.90 55.10v 45.38v 946.82v 61.15v 53.98v 92.62v 52.18v 45.28v 1799.30v 57.32v 52.78v 58.93v 50.14v 57.44v 46.71v 55.62v

Cd4_transf_nominal 42.90 55.10v 45.38v 946.82v 61.15v 54.16v 92.62v 52.18v 45.28v 1799.31v 56.64v 52.87v 60.16v 50.01v 57.63v 46.93v 54.02v

Cd4_transf_Y 48.80 67.54v 52.47v 74.26v 61.14v 54.10v 74.38v 55.78v 50.84v 66.60v 57.41v 54.06v 65.02v 58.40v 62.05v 58.81v 55.04v

Cd4_transf_Y_nominal 48.80 67.54v 52.47v 74.26v 61.14v 54.02v 74.38v 55.78v 50.84v 66.59v 56.51v 54.12v 65.30v 58.53v 61.20v 57.56v 53.43v

DADOS RLM MLP SMO K* M5R RF RBD-L B-MLP B-SMO B-K* B-M5R B-RF S-MLP S-SMO S-K* S-M5R S-RF

Cd5_orig 42.13 50.68v 41.02* 43.71v 37.91* 34.62* 36.74* 34.29* 41.22* 41.93* 33.93* 35.14* 40.43* 35.32* 41.88* 35.68* 35.74*

Cd5_orig_nominal 39.16 51.14v 40.24v 43.08v 37.60* 35.41* 37.81* 39.61v 39.67v 41.28v 33.73* 35.84* 40.67v 35.85* 41.70v 36.07* 37.25*

Cd5_transf 36.08 44.19v 36.83v 47.34v 36.21v 38.09v 38.32v 37.01v 36.23v 45.36v 34.89* 38.60v 39.94v 36.07 37.18v 36.23v 36.88v

Cd5_transf_nominal 35.61 59.69v 37.39v 45.96v 37.12v 39.53v 45.21v 41.33v 36.63v 44.26v 35.31* 39.88v 40.76v 37.29v 39.66v 37.19v 38.13v

Cd5_transf_Y 45.68 49.56v 45.36* 47.09v 40.66* 37.95* 45.11* 39.84* 45.74 45.37* 37.14* 38.71* 45.50 38.42* 41.51* 37.87* 39.86*

Cd5_transf_Y_nominal 44.89 57.06v 46.27v 45.68v 40.90* 39.77* 49.84v 44.83 45.65v 44.17* 36.70* 39.93* 44.31* 38.88* 44.48* 39.67* 41.13*

v - resultado significativamente superior

* - resultado significativamente inferior

nível de confiança considerado - 95%

LEGENDA DE CORES

RESULTADOS DE REFERÊNCIA RESULTADOS SUPERIORES

RESULTADOS INFERIORES MELHORES RESULTADOS
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BASES ORIGINAIS – RRSE 

 

  

DADOS RLM MLP SMO K* M5R RF RBD-L B-MLP B-SMO B-K* B-M5R B-RF S-MLP S-SMO S-K* S-M5R S-RF

Cd1_orig 87.00 82.43* 87.31v 74.97* 63.79* 59.43* 71.25* 64.04* 87.33v 71.20* 57.87* 61.17* 72.64* 57.30* 64.18* 58.12* 58.51*

Cd1_orig_nominal 87.01 127.03v 87.25v 73.36* 69.68* 63.58* 83.47* 79.16* 85.89* 69.95* 58.52* 66.25* 75.40* 61.52* 71.49* 63.28* 62.45*

Cd1_transf 53.32 70.47v 53.79v 72.20v 53.76v 58.46v 56.82v 55.92v 53.60v 70.18v 53.03* 60.20v 65.19v 51.96* 57.80v 51.95* 54.55v

Cd1_transf_nominal 54.64 103.72v 57.27v 72.26v 57.29v 63.61v 70.86v 66.01v 55.99v 70.79v 55.17v 65.01v 69.65v 56.04v 63.95v 55.83v 58.67v

Cd1_transf_Y 86.91 85.88* 86.44* 73.40* 62.94* 58.91* 70.39* 61.31* 86.92 69.93* 56.69* 60.11* 69.61* 55.77* 63.85* 55.18* 57.65*

Cd1_transf_Y_nominal 86.62 128.02v 87.12v 72.32* 64.63* 64.03* 83.80* 77.03* 85.97* 69.15* 60.46* 65.33* 74.06* 58.40* 65.95* 59.16* 59.06*

DADOS RLM MLP SMO K* M5R RF RBD-L B-MLP B-SMO B-K* B-M5R B-RF S-MLP S-SMO S-K* S-M5R S-RF

Cd2_orig 82.68 108.99v 83.98v 80.94* 78.53* 67.45* 79.55* 81.46* 83.68v 77.14* 72.06* 68.30* 78.40* 66.80* 73.20* 66.29* 69.21*

Cd2_orig_nominal 83.35 123.28v 85.63v 81.39* 78.85* 68.10* 80.95* 86.93v 84.96v 77.13* 71.16* 68.65* 78.01* 66.63* 74.90* 66.65* 69.42*

Cd2_transf 72.64 93.15v 72.75v 77.06v 73.55v 67.34* 75.05v 78.60v 72.94v 74.50v 70.89* 68.02* 74.78v 66.08* 72.90v 65.36* 69.13*

Cd2_transf_nominal 73.06 116.25v 73.52v 77.41v 74.60v 68.21* 78.37v 81.51v 73.90v 74.87v 70.80* 68.47* 73.53v 66.19* 74.48v 65.60* 68.78*

Cd2_transf_Y 81.99 103.88v 83.68v 79.92* 74.78* 67.14* 79.24* 79.84* 83.24v 76.68* 70.58* 67.93* 76.75* 66.24* 73.97* 65.77* 67.04*

Cd2_transf_Y_nominal 82.67 126.70v 85.53v 80.40* 75.60* 68.38* 80.23* 84.95v 84.72v 76.72* 71.44* 68.39* 75.63* 66.23* 75.54* 65.72* 69.01*

DADOS RLM MLP SMO K* M5R RF RBD-L B-MLP B-SMO B-K* B-M5R B-RF S-MLP S-SMO S-K* S-M5R S-RF

Cd3_orig 68.65 84.95v 69.91v 78.60v 65.70* 68.34* 66.88* 68.38* 70.02v 75.43v 62.62* 68.58 70.32v 62.80* 69.77v 63.94* 62.52*

Cd3_orig_nominal 69.03 89.55v 70.80v 79.10v 65.03* 69.90v 67.64* 70.25v 70.89v 76.71v 64.18* 69.76v 70.08v 61.99* 72.33v 63.17* 64.26*

Cd3_transf 63.59 85.77v 65.78v 72.50v 66.75v 68.39v 64.74v 65.44v 64.87v 72.66v 65.39v 69.04v 67.61v 62.16* 69.40v 60.55* 62.78*

Cd3_transf_nominal 64.08 88.91v 66.23v 72.20v 68.09v 69.62v 72.74v 70.08v 65.69v 72.88v 65.06v 70.16v 69.14v 62.56* 68.50v 62.07* 63.92*

Cd3_transf_Y 70.35 88.24v 71.78v 77.72v 69.39* 68.01* 70.23 67.28* 71.62v 75.18v 65.30* 69.05* 71.99v 64.09* 68.10* 64.31* 62.12*

Cd3_transf_Y_nominal 70.81 90.80v 72.32v 78.20v 69.18* 69.89* 76.67v 69.83* 72.47v 76.38v 65.02* 70.34* 69.14* 64.08* 74.74v 63.72* 65.44*

DADOS RLM MLP SMO K* M5R RF RBD-L B-MLP B-SMO B-K* B-M5R B-RF S-MLP S-SMO S-K* S-M5R S-RF

Cd4_orig 49.15 62.84v 52.77v 77.90v 57.54v 53.03v 75.42v 54.23v 50.65v 72.07v 56.22v 53.56v 59.77v 52.01v 64.92v 51.61v 51.94v

Cd4_orig_nominal 49.15 62.84v 52.77v 77.90v 57.54v 53.31v 75.42v 54.23v 50.65v 72.07v 56.65v 53.65v 60.37v 52.08v 64.94v 52.99v 51.60v

Cd4_transf 42.04 54.27v 42.78v 1655.25v 56.09v 55.39v 111.97v 51.04v 43.22v 2101.52v 55.16v 54.08v 56.99v 47.41v 57.73v 44.56v 53.50v

Cd4_transf_nominal 42.04 54.27v 42.78v 1655.25v 56.09v 55.53v 111.97v 51.04v 43.22v 2101.52v 54.76v 54.12v 58.69v 47.38v 57.66v 44.10v 52.27v

Cd4_transf_Y 47.05 69.80v 50.02v 79.58v 60.97v 55.91v 85.19v 52.68v 48.14v 72.68v 55.14v 55.03v 62.41v 58.32v 63.87v 58.05v 56.60v

Cd4_transf_Y_nominal 47.05 69.80v 50.02v 79.58v 60.97v 55.92v 85.19v 52.68v 48.14v 72.68v 54.39v 55.12v 62.72v 58.48v 63.66v 56.02v 55.64v

DADOS RLM MLP SMO K* M5R RF RBD-L B-MLP B-SMO B-K* B-M5R B-RF S-MLP S-SMO S-K* S-M5R S-RF

Cd5_orig 43.13 49.08v 42.78* 50.45v 39.95* 37.69* 38.23* 34.66* 42.82* 46.85v 35.01* 37.83* 40.63* 36.68* 47.20v 37.12* 37.68*

Cd5_orig_nominal 39.24 54.08v 40.67v 50.65v 38.90* 37.74* 39.75v 41.32v 39.69v 47.21v 35.14* 38.00* 42.25v 37.28* 45.82v 37.02* 39.48v

Cd5_transf 35.06 47.42v 35.65v 52.16v 35.13v 39.94v 39.00v 37.17v 35.46v 48.37v 34.42* 39.42v 38.77v 35.57v 38.18v 35.57v 37.36v

Cd5_transf_nominal 34.90 66.42v 36.80v 50.85v 36.07v 41.50v 53.23v 41.32v 35.75v 47.47v 34.89 41.37v 39.60v 36.72v 40.60v 36.47v 38.52v

Cd5_transf_Y 44.96 52.13v 45.43v 52.18v 40.15* 39.65* 48.85v 40.06* 45.44v 48.53v 37.14* 39.53* 45.12 38.70* 41.70* 38.03* 40.45*

Cd5_transf_Y_nominal 43.84 58.94v 45.93v 50.89v 41.32* 41.81* 59.40v 46.39v 44.66v 47.79v 36.63* 41.41* 44.44v 39.50* 45.87v 39.86* 40.93*

v - resultado significativamente superior

* - resultado significativamente inferior

nível de confiança considerado - 95%

LEGENDA DE CORES

RESULTADOS DE REFERÊNCIA RESULTADOS SUPERIORES

RESULTADOS INFERIORES MELHORES RESULTADOS
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BASES BRUTAS – R 

 

  

DADOS RLM MLP SMO K* M5R RF RBD-L B-MLP B-SMO B-K* B-M5R B-RF S-MLP S-SMO S-K* S-M5R S-RF

TODOS_Cd1_orig 0.45 0.52v 0.44* 0.51v 0.60v 0.68v 0.41* 0.58v 0.43* 0.53v 0.66v 0.68v 0.64v 0.69v 0.61v 0.66v 0.66v

TODOS_Cd1_orig_nominal 0.49 0.36* 0.46* 0.54v 0.55v 0.66v 0.38* 0.54v 0.47* 0.55v 0.66v 0.66v 0.65v 0.69v 0.48* 0.66v 0.64v

TODOS_Cd1_transf 0.47 0.43* 0.53v 0.36* 0.55v 0.53v 0.46* 0.49v 0.53v 0.37* 0.51v 0.53v 0.55v 0.49v 0.48v 0.47 0.53v

TODOS_Cd1_transf_nominal0.53 0.43* 0.58v 0.35* 0.49* 0.50* 0.35* 0.49* 0.58v 0.37* 0.49* 0.52* 0.59v 0.47* 0.51* 0.49* 0.58v

TODOS_Cd1_transf_Y 0.30 0.31v 0.43v 0.36v 0.32v 0.52v 0.43v 0.33v 0.43v 0.36v 0.48v 0.52v 0.55v 0.50v 0.58v 0.53v 0.53v

TODOS_Cd1_transf_Y_nomina0.35 0.44v 0.45v 0.40v 0.32* 0.53v 0.27* 0.50v 0.46v 0.35 0.43v 0.54v 0.56v 0.52v 0.53v 0.53v 0.52v

DADOS RLM MLP SMO K* M5R RF RBD-L B-MLP B-SMO B-K* B-M5R B-RF S-MLP S-SMO S-K* S-M5R S-RF

TODOS_Cd2_orig 0.34 0.19* 0.41v 0.31* 0.09* 0.41v 0.28* 0.30* 0.42v 0.33 0.18* 0.41v 0.21* 0.46v 0.11* -0.02* 0.48v

TODOS_Cd2_orig_nominal 0.33 0.11* 0.42v 0.32* 0.02* 0.37v 0.28* 0.14* 0.44v 0.33 0.10* 0.41v 0.41v 0.33 0.31* 0.27* 0.50v

TODOS_Cd2_transf 0.34 0.10* 0.44v 0.34 0.45v 0.41v 0.15* 0.15* 0.47v 0.32* 0.39v 0.42v 0.45v 0.49v 0.30* 0.44v 0.33*

TODOS_Cd2_transf_nominal0.25 0.25 0.44v 0.33v 0.44v 0.36v 0.14* 0.29v 0.49v 0.31v 0.38v 0.37v 0.38v 0.46v 0.34v 0.43v 0.29v

TODOS_Cd2_transf_Y 0.29 0.22* 0.34v 0.33v 0.33v 0.41v 0.09* 0.15* 0.34v 0.34v 0.36v 0.40v 0.46v 0.47v 0.30v 0.35v 0.34v

TODOS_Cd2_transf_Y_nomina0.19 0.23v 0.37v 0.33v 0.29v 0.37v 0.06* 0.26v 0.39v 0.34v 0.35v 0.35v 0.41v 0.44v 0.34v 0.34v 0.34v

DADOS RLM MLP SMO K* M5R RF RBD-L B-MLP B-SMO B-K* B-M5R B-RF S-MLP S-SMO S-K* S-M5R S-RF

TODOS_Cd3_orig 0.63 0.45* 0.62* 0.54* 0.64v 0.61* 0.61* 0.53* 0.63* 0.55* 0.62* 0.62* 0.65v 0.66v 0.55* 0.62* 0.61*

TODOS_Cd3_orig_nominal 0.63 0.41* 0.62* 0.53* 0.62* 0.62* 0.58* 0.55* 0.62* 0.54* 0.64v 0.61* 0.65v 0.67v 0.55* 0.67v 0.62

TODOS_Cd3_transf 0.66 0.57* 0.65* 0.58* 0.64* 0.68v 0.63* 0.63* 0.65* 0.56* 0.64* 0.65* 0.64* 0.68v 0.63* 0.65* 0.66v

TODOS_Cd3_transf_nominal0.66 0.49* 0.65* 0.58* 0.63* 0.67v 0.58* 0.63* 0.65* 0.57* 0.63* 0.65 0.63* 0.68v 0.63* 0.66v 0.67v

TODOS_Cd3_transf_Y 0.63 0.53* 0.62* 0.56* 0.64v 0.66v 0.56* 0.62* 0.63* 0.57* 0.65v 0.66v 0.63 0.69v 0.59* 0.67v 0.65v

TODOS_Cd3_transf_Y_nomina0.62 0.44* 0.62* 0.57* 0.62* 0.66v 0.54* 0.59* 0.62* 0.57* 0.65v 0.66v 0.65v 0.69v 0.56* 0.67v 0.63v

DADOS RLM MLP SMO K* M5R RF RBD-L B-MLP B-SMO B-K* B-M5R B-RF S-MLP S-SMO S-K* S-M5R S-RF

TODOS_Cd4_orig 0.69 0.56* 0.64* 0.41* 0.68* 0.63* 0.58* 0.74v 0.66* 0.46* 0.70v 0.65* 0.47* 0.67* 0.56* 0.59* 0.54*

TODOS_Cd4_orig_nominal 0.69 0.54* 0.64* 0.41* 0.72v 0.63* 0.53* 0.66* 0.64* 0.46* 0.70v 0.65* 0.55* 0.69 0.53* 0.64* 0.58*

TODOS_Cd4_transf 0.66 0.54* 0.63* 0.04* 0.61* 0.63* 0.48* 0.69v 0.62* -0.02* 0.68v 0.64* 0.28* 0.66v 0.48* 0.54* 0.55*

TODOS_Cd4_transf_nominal0.64 0.53* 0.61* 0.04* 0.59* 0.62* 0.36* 0.64 0.60* -0.02* 0.66v 0.64 0.37* 0.61* 0.52* 0.54* 0.50*

TODOS_Cd4_transf_Y 0.74 0.65* 0.69* 0.41* 0.67* 0.59* 0.51* 0.74 0.70* 0.44* 0.73* 0.64* 0.50* 0.67* 0.57* 0.56* 0.60*

TODOS_Cd4_transf_Y_nomina0.73 0.53* 0.68* 0.41* 0.67* 0.58* 0.50* 0.68* 0.68* 0.44* 0.72* 0.64* 0.56* 0.69* 0.53* 0.69* 0.63*

DADOS RLM MLP SMO K* M5R RF RBD-L B-MLP B-SMO B-K* B-M5R B-RF S-MLP S-SMO S-K* S-M5R S-RF

TODOS_Cd5_orig 0.87 0.90v 0.87* 0.88v 0.90v 0.92v 0.85* 0.91v 0.87* 0.89v 0.92v 0.92v 0.91v 0.92v 0.89v 0.90v 0.91v

TODOS_Cd5_orig_nominal 0.91 0.86* 0.91* 0.87* 0.91v 0.93v 0.82* 0.89* 0.91* 0.88* 0.91 0.92v 0.92v 0.93v 0.89* 0.92v 0.93v

TODOS_Cd5_transf 0.91 0.91v 0.91* 0.87* 0.91* 0.91* 0.89* 0.91 0.91* 0.88* 0.92v 0.91* 0.92v 0.92v 0.91 0.92v 0.91*

TODOS_Cd5_transf_nominal0.91 0.82* 0.91* 0.87* 0.91* 0.89* 0.86* 0.86* 0.91* 0.88* 0.91v 0.90* 0.90* 0.91* 0.90* 0.91* 0.90*

TODOS_Cd5_transf_Y 0.86 0.86 0.86v 0.86 0.91v 0.90v 0.86v 0.88v 0.86v 0.87v 0.91v 0.91v 0.91v 0.91v 0.89v 0.91v 0.91v

TODOS_Cd5_transf_Y_nomina0.87 0.73* 0.87* 0.86* 0.88 0.89v 0.81* 0.78* 0.87* 0.87* 0.90v 0.90v 0.90v 0.89v 0.88v 0.90v 0.89v

v - resultado significativamente superior

* - resultado significativamente inferior

nível de confiança considerado - 95%

LEGENDA DE CORES

RESULTADOS DE REFERÊNCIA RESULTADOS SUPERIORES

RESULTADOS INFERIORES MELHORES RESULTADOS
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BASES BRUTAS – RAE 

 

  

DADOS RLM MLP SMO K* M5R RF RBD-L B-MLP B-SMO B-K* B-M5R B-RF S-MLP S-SMO S-K* S-M5R S-RF

TODOS_Cd1_orig 93.28 110.95v 86.99* 82.67* 80.05* 67.80* 98.52v 89.96* 87.68* 78.52* 72.54* 68.22* 92.04* 66.33* 76.91* 71.89* 71.42*

TODOS_Cd1_orig_nominal93.61 152.70v 87.62* 82.05* 82.62* 71.25* 114.71v 95.72v 87.36* 78.01* 71.69* 72.12* 85.24* 67.25* 83.98* 75.58* 73.84*

TODOS_Cd1_transf 107.49 141.31v 93.00* 94.97* 81.15* 74.88* 89.49* 89.35* 185.19v 91.80* 465.14v 75.04* 87.96* 89.42* 79.62* 95.39* 76.96*

TODOS_Cd1_transf_nominal88.00 120.14v 85.29* 95.77v 88.16 77.39* 130.28v 89.80v 190.54v 91.02v 293.39v 77.75* 81.52* 89.36v 77.34* 94.70v 72.98*

TODOS_Cd1_transf_Y 102.38 119.59v 86.56* 103.53 98.56* 75.37* 107.57v 101.47* 87.32* 91.43* 81.96* 74.90* 83.13* 75.14* 75.99* 77.88* 78.34*

TODOS_Cd1_transf_Y_nomina108.95 114.16v 88.29* 95.20* 100.78* 75.86* 130.60v 90.90* 88.26* 89.98* 83.00* 76.81* 81.77* 75.55* 80.60* 79.02* 80.68*

DADOS RLM MLP SMO K* M5R RF RBD-L B-MLP B-SMO B-K* B-M5R B-RF S-MLP S-SMO S-K* S-M5R S-RF

TODOS_Cd2_orig 244.37 269.72v 48.71* 47.09* 111.46* 65.54* 47.49* 153.56* 48.49* 46.56* 113.65* 64.10* 84.64* 47.81* 58.79* 104.59* 59.10*

TODOS_Cd2_orig_nominal275.23 155.92* 49.33* 47.24* 118.32* 72.55* 60.73* 180.75* 47.99* 46.54* 111.09* 64.19* 102.29* 47.46* 51.41* 161.16* 69.30*

TODOS_Cd2_transf 95.58 144.02v 89.12* 82.52* 91.63* 83.34* 120.44v 117.09v 103.18v 84.26* 110.06v 82.99* 107.14v 79.89* 95.03* 85.76* 97.87v

TODOS_Cd2_transf_nominal104.98 122.59v 89.38* 83.64* 92.03* 87.25* 116.35v 108.90v 101.58* 84.69* 103.82 86.52* 109.07v 81.26* 87.60* 85.75* 88.21*

TODOS_Cd2_transf_Y 101.94 131.37v 89.77* 81.90* 101.02* 83.15* 133.22v 129.13v 90.30* 83.32* 94.79* 83.92* 105.97v 78.53* 96.04* 93.21* 94.49*

TODOS_Cd2_transf_Y_nomina109.23 128.73v 89.06* 82.43* 99.15* 86.53* 164.80v 117.97v 88.34* 83.79* 91.52* 86.79* 109.34 79.25* 90.21* 91.62* 90.81*

DADOS RLM MLP SMO K* M5R RF RBD-L B-MLP B-SMO B-K* B-M5R B-RF S-MLP S-SMO S-K* S-M5R S-RF

TODOS_Cd3_orig 83.05 108.68v 81.71* 82.01* 83.08 75.63* 85.28v 94.35v 80.94* 81.61* 80.53* 74.75* 145.54v 74.03* 86.56v 81.85* 80.87*

TODOS_Cd3_orig_nominal83.40 118.73v 81.40* 82.39* 84.27v 75.67* 91.13v 94.28v 81.53* 81.81* 79.78* 75.30* 144.20v 73.33* 91.34v 77.22* 79.80*

TODOS_Cd3_transf 78.42 96.06v 79.14v 78.42 79.65v 72.47* 80.36v 82.58v 78.65v 80.30v 79.03v 74.08* 105.45v 73.54* 78.87v 75.59* 76.96*

TODOS_Cd3_transf_nominal78.21 101.10v 79.60v 78.37 80.19v 72.71* 85.57v 81.62v 79.09v 79.85v 79.79v 74.09* 107.63v 73.55* 77.71* 75.93* 75.37*

TODOS_Cd3_transf_Y 81.46 96.64v 82.96v 81.71 79.95* 73.72* 84.55v 82.92v 81.89v 81.71 78.45* 73.54* 108.46v 73.21* 82.85v 75.87* 78.44*

TODOS_Cd3_transf_Y_nomina81.78 100.20v 82.49v 81.67 82.40v 74.54* 88.27v 86.62v 82.41v 81.59 79.17* 73.92* 106.03v 73.90* 86.19v 75.51* 78.28*

DADOS RLM MLP SMO K* M5R RF RBD-L B-MLP B-SMO B-K* B-M5R B-RF S-MLP S-SMO S-K* S-M5R S-RF

TODOS_Cd4_orig 77.05 105.06v 68.17* 95.07v 81.70v 71.25* 79.03v 66.94* 69.27* 87.55v 72.04* 71.56* 87.59v 68.51* 78.59v 78.14v 78.19v

TODOS_Cd4_orig_nominal76.12 92.47v 66.92* 95.05v 74.27* 71.35* 82.97v 72.25* 69.01* 87.53v 71.33* 71.50* 78.05v 64.57* 80.50v 69.87* 78.26v

TODOS_Cd4_transf 72.87 88.81v 69.80* 484.08v 75.94v 69.39* 100.84v 74.57v 68.36* 908.13v 68.78* 70.99* 120.72v 67.67* 82.97v 77.54v 74.77v

TODOS_Cd4_transf_nominal73.20 88.01v 70.26* 484.06v 77.98v 69.61* 102.93v 74.70v 69.08* 908.13v 70.22* 71.19* 99.16v 69.00* 79.25v 77.72v 78.78v

TODOS_Cd4_transf_Y 70.68 94.04v 68.74* 93.53v 77.58v 72.07v 86.18v 69.86* 67.48* 86.67v 71.92v 70.88 90.34v 68.87* 70.66 77.08v 72.14v

TODOS_Cd4_transf_Y_nomina69.97 108.17v 67.63* 93.51v 77.56v 72.15v 84.69v 70.78v 67.66* 86.64v 72.24v 70.96v 86.34v 67.88* 76.44v 69.81 70.97v

DADOS RLM MLP SMO K* M5R RF RBD-L B-MLP B-SMO B-K* B-M5R B-RF S-MLP S-SMO S-K* S-M5R S-RF

TODOS_Cd5_orig 48.56 52.79v 46.62* 43.28* 40.95* 35.72* 45.05* 40.47* 47.40* 42.29* 36.21* 35.67* 42.16* 35.72* 42.68* 39.31* 39.42*

TODOS_Cd5_orig_nominal40.58 53.05v 41.85v 43.75v 39.66* 35.99* 49.49v 43.14v 41.45v 42.93v 37.76* 36.65* 41.41v 36.26* 41.96v 36.48* 36.63*

TODOS_Cd5_transf 41.13 44.42v 41.59v 46.82v 41.63v 39.96* 43.54v 41.12 41.40v 45.82v 37.79* 40.17* 41.94v 38.14* 40.03* 38.42* 40.88*

TODOS_Cd5_transf_nominal40.39 56.81v 40.97v 46.47v 41.35v 41.42v 48.71v 47.45v 40.91v 45.79v 38.92* 41.35v 43.22v 39.22* 41.13v 39.53* 41.18v

TODOS_Cd5_transf_Y 50.19 52.95v 49.58* 47.07* 39.30* 40.03* 46.58* 44.13* 50.09* 46.33* 39.67* 39.96* 42.16* 38.36* 41.55* 38.61* 40.76*

TODOS_Cd5_transf_Y_nomina48.69 66.44v 50.31v 47.15* 43.53* 41.64* 52.23v 53.38v 48.83v 46.53* 40.37* 41.11* 43.82* 41.87* 44.36* 41.76* 42.79*

v - resultado significativamente superior

* - resultado significativamente inferior

nível de confiança considerado - 95%

LEGENDA DE CORES

RESULTADOS DE REFERÊNCIA RESULTADOS SUPERIORES

RESULTADOS INFERIORES MELHORES RESULTADOS
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BASES BRUTAS – RRSE 

 

  

DADOS RLM MLP SMO K* M5R RF RBD-L B-MLP B-SMO B-K* B-M5R B-RF S-MLP S-SMO S-K* S-M5R S-RF

TODOS_Cd1_orig 91.82 110.32v 91.99 89.17* 84.01* 74.25* 109.74v 94.53v 92.87v 84.55* 77.41* 74.77* 95.19v 73.25* 83.32* 79.73* 78.76*

TODOS_Cd1_orig_nominal90.48 174.19v 90.23* 88.73* 93.43v 76.62* 137.62v 97.51v 90.16* 84.00* 76.45* 77.56* 90.31 73.30* 97.52v 96.90v 81.10*

TODOS_Cd1_transf 211.77 313.48v 192.27* 143.02* 83.36* 95.63* 138.94* 120.80* 696.90v 130.42* 2196.25v 91.29* 101.29* 167.08* 93.20* 178.72* 89.54*

TODOS_Cd1_transf_nominal91.02 199.88v 168.27v 155.34v 90.09* 92.45v 280.97v 126.26v 740.50v 132.20v 1252.68v 89.09* 86.39* 163.10v 93.17v 166.33v 82.62*

TODOS_Cd1_transf_Y 101.47 175.40v 90.37* 187.71v 99.27* 95.83* 164.64v 156.64v 91.52* 135.58v 90.62* 90.55* 97.63* 95.16* 81.15* 88.00* 88.50*

TODOS_Cd1_transf_Y_nomina107.16 126.61v 90.46* 153.85v 105.22* 93.36* 281.71v 104.85* 90.28* 133.29v 93.95* 87.94* 87.37* 90.00* 84.45* 86.32* 90.24*

DADOS RLM MLP SMO K* M5R RF RBD-L B-MLP B-SMO B-K* B-M5R B-RF S-MLP S-SMO S-K* S-M5R S-RF

TODOS_Cd2_orig 292.30 557.71v 59.86* 72.86* 404.37v 130.94* 57.74* 280.02* 59.85* 68.27* 274.99* 114.70* 109.33* 62.10* 72.99* 292.86 113.76*

TODOS_Cd2_orig_nominal364.51 535.55v 60.43* 72.88* 402.14v 144.25* 154.36* 717.90v 59.47* 68.23* 272.26* 116.88* 146.63* 63.15* 65.73* 767.14v 208.68*

TODOS_Cd2_transf 93.39 214.11v 87.74* 97.02v 89.68* 97.74v 171.51v 152.59v 134.73v 98.98v 178.91v 95.55v 103.55v 89.22* 109.73v 94.65v 107.39v

TODOS_Cd2_transf_nominal110.49 124.94v 88.59* 98.07* 89.19* 101.71* 153.73v 109.23* 132.65v 100.03* 131.97v 98.90* 107.56* 89.25* 93.24* 89.38* 100.11*

TODOS_Cd2_transf_Y 101.85 166.32v 93.61* 98.24* 116.00v 96.54* 247.23v 188.78v 94.24* 95.46* 101.11* 97.11* 105.32v 90.22* 112.92v 113.35v 106.98v

TODOS_Cd2_transf_Y_nomina121.67 140.60v 93.83* 98.43* 103.98* 101.28* 287.19v 130.67v 92.55* 96.02* 98.13* 99.91* 112.28* 91.14* 98.72* 111.35* 106.30*

DADOS RLM MLP SMO K* M5R RF RBD-L B-MLP B-SMO B-K* B-M5R B-RF S-MLP S-SMO S-K* S-M5R S-RF

TODOS_Cd3_orig 81.18 135.19v 80.13* 87.74v 81.18 81.68v 89.71v 113.69v 79.72* 84.92v 81.81v 79.25* 126.68v 78.11* 95.33v 85.71v 85.29v

TODOS_Cd3_orig_nominal81.66 169.05v 80.55* 88.08v 82.24v 80.89* 106.03v 113.52v 80.37* 85.38v 80.70* 79.73* 121.00v 79.36* 104.74v 80.27* 83.88v

TODOS_Cd3_transf 76.46 104.84v 75.85* 82.15v 78.06v 74.11* 80.41v 86.78v 76.11* 82.39v 78.11v 76.05* 94.66v 73.98* 78.20v 77.47v 75.92*

TODOS_Cd3_transf_nominal76.57 120.60v 76.63 81.74v 78.40v 74.51* 87.82v 81.75v 76.29* 82.09v 78.09v 76.06* 97.23v 74.33* 75.99* 77.24v 74.24*

TODOS_Cd3_transf_Y 78.60 108.29v 79.10v 84.60v 77.99* 75.48* 85.43v 83.56v 78.23* 82.29v 77.06* 75.27* 104.01v 73.37* 81.75v 74.47* 77.01*

TODOS_Cd3_transf_Y_nomina78.84 122.21v 79.12v 84.37v 79.08v 75.47* 90.04v 92.12v 78.84 82.35v 77.42* 75.85* 98.52v 74.83* 84.57v 77.56* 78.82

DADOS RLM MLP SMO K* M5R RF RBD-L B-MLP B-SMO B-K* B-M5R B-RF S-MLP S-SMO S-K* S-M5R S-RF

TODOS_Cd4_orig 75.56 115.32v 75.19 100.66v 88.00v 77.16v 87.17v 71.07* 74.70* 94.25v 73.83* 76.47v 93.26v 73.83* 84.19v 83.40v 83.91v

TODOS_Cd4_orig_nominal75.85 97.42v 74.45* 100.65v 75.93 77.41v 94.57v 79.70v 75.69 94.23v 73.91* 76.21 82.44v 70.18* 87.48v 73.36* 83.34v

TODOS_Cd4_transf 75.91 94.83v 76.02 840.78v 79.32v 80.92v 112.96v 81.45v 76.69v 1125.51v 72.96* 80.27v 121.23v 71.25* 93.63v 86.70v 83.48v

TODOS_Cd4_transf_nominal77.75 91.20v 77.19* 840.79v 80.28v 81.01v 114.19v 81.56v 78.69v 1125.52v 75.46* 80.18v 102.96v 75.99* 88.62v 85.84v 89.29v

TODOS_Cd4_transf_Y 69.53 97.27v 71.96v 99.92v 77.60v 82.44v 94.96v 72.99v 71.85v 94.34v 71.76v 78.95v 95.84v 72.41v 83.34v 83.02v 81.26v

TODOS_Cd4_transf_Y_nomina70.27 107.74v 72.19v 99.91v 77.28v 82.39v 91.59v 75.89v 73.01v 94.31v 72.64v 79.07v 90.03v 73.21v 86.98v 73.06v 79.81v

DADOS RLM MLP SMO K* M5R RF RBD-L B-MLP B-SMO B-K* B-M5R B-RF S-MLP S-SMO S-K* S-M5R S-RF

TODOS_Cd5_orig 50.02 50.37 50.03 46.84* 44.68* 38.68* 53.74v 42.54* 50.96v 45.43* 39.43* 38.68* 44.54* 39.29* 46.42* 45.89* 43.50*

TODOS_Cd5_orig_nominal41.67 54.82v 42.31v 48.21v 41.43* 38.19* 58.78v 45.50v 42.29v 46.62v 40.89* 38.49* 42.64v 38.18* 44.28v 38.38* 38.25*

TODOS_Cd5_transf 41.77 44.16v 42.86v 49.58v 42.50v 42.20v 45.38v 42.72v 42.54v 47.98v 39.18* 42.19v 44.09v 39.97* 41.70 39.89* 41.64*

TODOS_Cd5_transf_nominal42.02 63.95v 42.36v 49.65v 42.54v 44.61v 53.44v 52.54v 42.64v 48.11v 40.47* 44.02v 46.17v 41.84* 42.89v 41.80* 42.63v

TODOS_Cd5_transf_Y 51.53 54.61v 51.30* 50.91* 42.44* 42.46* 50.78* 47.16* 51.61v 49.21* 42.29* 41.94* 44.59* 41.05* 44.95* 41.51* 42.96*

TODOS_Cd5_transf_Y_nomina49.30 74.63v 50.78v 51.18v 50.11v 44.70* 60.22v 62.41v 49.80v 49.51 42.83* 43.76* 46.65* 46.67* 47.30* 44.00* 46.04*

v - resultado significativamente superior

* - resultado significativamente inferior

nível de confiança considerado - 95%

LEGENDA DE CORES

RESULTADOS DE REFERÊNCIA RESULTADOS SUPERIORES

RESULTADOS INFERIORES MELHORES RESULTADOS
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APÊNDICE 6 – EXEMPLO DE SAÍDA DO MÓDULO EXPERIMENTER DO WEKA – DADOS ORIGINAIS – R 

 

 


