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Objetivos da palestra



Objetivos da palestra

● Discutir o que significa Aprendizado de máquina (Machine 

Learning).

● Apresentar as principais técnicas utilizadas em Machine Learning.

● Mostrar como é um fluxo de trabalho típico que envolve Machine 

Learning.

● Apresentar casos de utilização de Machine Learning no 

LPM-UFRGS.  



O que Machine Learning não é



O que Machine Learning não é:

● IA - Inteligência Artificial (IA usa Machine Learning porém);

● Um substituto para os experts da área;

● Solução única/padronizada para modelagens diversas.



Então, o que é Machine Learning?



O que é Machine Learning?

● Machine Learning é um grande conjunto de ferramentas para análise 

multivariada.

● Além do contínuo desenvolvimento de novos algoritmos existe um esforço 

área para desenvolver as melhores implementações destes algoritmos. 

Tudo isso para melhorar a performance nos computadores. 



O que é Machine Learning?

● Machine Learning, a selva



O que é Machine Learning?

● Machine Learning é na verdade uma coleção de técnicas de análise multivariada



Workflow geral usado em ML

● Tratamento inicial das features dos dados

● Análise exploratória dos dados

● Pré-processamento dos dados

● Modelagem

● Testes de acurácia do modelo

● Goto -> Modelagem (até os índices de acurácia serem satisfatórios)



E Big data?



Big data e Machine Learning

● O que é Big data?
○ Hoje oferecemos uma grande quantidade de informação a empresas através da interação com a internet.
○ Acessar uma grande base de dados (como uma busca no google) também requer uma forma especial de 

guardar e transmitir os dados em um tempo satisfatório..
○ A demanda de guardar uma grande quantidade de dados e processá-los rapidamente gerou uma 

especialização/sub-área em TI chamada de Big data.

● O que Big data tem a ver com Machine Learning?
○ Big data é um possível fonte de dados para uma modelagem usando Machine Learning.
○ Em Machine Learning, é comum as técnicas implementadas terem uma versão “Big data”, ou seja, rotinas de 

Machine Learning que lêem dados em blocos devido à limitações de hardware e software.



Variáveis no campo de Machine 
Learning



Variáveis em Machine Learning

● Machine Learning trata de análise multivariada. A nomenclatura usual para uma variável é 

“feature”. Cada “feature” representa uma dimensão do conjuntos de dados de entrada.

● Uma “feature” pode ser numérica ou categórica.

● Uma variável categórica pode estar presente no input (features) ou ser o resultado da previsão de 

um modelo.

● Uma variável categórica pode ser:
○ um tipo de solo ou rocha;
○ gênero de filmes;
○ nome de um lugar geográfico ou político (cidade, estado, ...);
○ cor do cabelo, olhos...



Variáveis em Machine Learning

● Uma variável categórica não pode ser transformada em numérica de qualquer jeito.

● Por exemplo, se usarmos uma tabela para cores: 1 para branco, 2 para azul e 3 para verde. Essa 

tabela vai introduzir a conclusão de que o azul é mais próximo do verde que o branco. Ou então que 

a média de branco com verde é azul ( (1+3)/2 = 2).

● A técnica mais usada é a One Hot Encoding:
○ Transformar cada possibilidade em uma feature.



Pré-processamento dos dados



Pré-processamento dos dados

● Dados faltantes, errados e outliers.

● Criação de features não-lineares.

● Codificação de features categóricas.

● Transformação dos dados:
○ Transformação para média zero e variância 1;
○ Transformação para uma distribuição normal ou homogênea;
○ Essas transformações muitas vezes são obrigatórias para alguns métodos de Machine Learning.



Pré-processamento dos dados

(http://scikit-learn.org/stable/auto_examples/preprocessing/plot_all_scaling.html#sphx-glr-auto-examples-preprocessin
g-plot-all-scaling-py)

sk-learn QuantileTransformer:



Underfitting e overfitting em 
modelagem



Underfitting e Overfitting

● Underfitting é uma modelagem bastante 

simplificada dos dados

● É possível realizar uma modelagem mais 

complicada em que a curva de previsão 

acompanhe melhor os dados.

(http://docs.aws.amazon.com/machine-learning/latest/dg/images/mlconcepts_image5.png)



Underfitting e Overfitting

● Overfitting é quando a curva ajustada adere 

demais aos pontos dos dados

● Nesse caso o modelo deveria ser ajustado 

por uma curva mais simples

(http://docs.aws.amazon.com/machine-learning/latest/dg/images/mlconcepts_image5.png)



Underfitting e Overfitting

● Um modelo com a característica 

underfitting ou overfitting tem dificuldade 

para prever novos valores.

● A questão é que no caso de dados com 

muitas features (o típico de Machine 

Learning) é muito fácil dar overfitting.

(http://docs.aws.amazon.com/machine-learning/latest/dg/images/mlconcepts_image5.png)



Underfitting e Overfitting

● Em Machine Learning usamos o conceito de 

training data e testing data para tratar 

underfitting e overfitting.

● Pegamos o conjunto total de dados e separamos 

nestes dois subconjuntos aleatoriamente.

● Usualmente o training data é composto por 

~80% dos dados e o restante torna-se testing 

data. 

(http://docs.aws.amazon.com/machine-learning/latest/dg/images/mlconcepts_image5.png)



Underfitting e Overfitting

(http://docs.aws.amazon.com/machine-learning/latest/dg/images/mlconcepts_image5.png)



Underfitting e Overfitting

(https://cdn-images-1.medium.com/max/1200/1*oXWVwt0zA8fVjJxJRZxkRw.png)



Underfitting e Overfitting



Verificando a dispersão da acurácia: K-fold

● Realizar 1 teste de acurácia é informativo porém não temos idéia de possíveis flutuações.

● Uma técnica muito utilizada é a cross-validação k-fold.

● Nesta técnica separados os dados aleatoriamente em N grupos e fazemos N testes de acurácia 

mudando o grupo de teste dos dados.



Fazendo previsões - Modelagem 
de dados
(Aprendizado supervisionado)



Modelos para previsões

● Método dos mínimos quadrados é um 

preditor muito conhecido.

● Mas facilmente provoca underfitting 

na modelagem dos dados.



Modelagem por k-NN

● k-Nearest Neighbors

● O algoritmo dá uma previsão de um 

ponto em relação aos k vizinhos.

● k é um parâmetro.

● O algoritmo de previsão é bem 

direto. Porém é necessário guardar 

todos os dados de treinamento na 

hora de realizar as previsões.

(Introduction to Machine Learning with Python. Ed. O’Reilly.)



Modelagem por k-NN

● Exemplo usando k=3

(Introduction to Machine Learning with Python. Ed. O’Reilly.)



Modelagem por k-NN

● Aumentar o número k de 

vizinhos considerados 

suaviza a forma da fronteira 

entre as classes.

(Introduction to Machine Learning with Python. Ed. O’Reilly.)



Modelagem por k-NN

● Até agora utilizamos o k-NN para 

prever uma classe.

● Mas podemos utilizar o k-NN 

também para regressões.

(Introduction to Machine Learning with Python. Ed. O’Reilly.)



Modelagem por k-NN

● k-NN prós e contras:
○ Fácil de entender, bom para usar como método inicial;
○ É rápido para conjunto de dados não muito grandes;
○ O processamento para previsões em conjunto de dados muito grande começa a demorar;
○ Não é o método mais indicado para dados com muitas features (centenas);
○ Também não é o mais indicado para dados esparsos (com muitos zeros).



Modelagens lineares

● Modelos lineares são funções que dependem linearmente das features, se tivermos 1 feature o 

modelo será

● Com p+1 features a equação será



Modelagens lineares

● Com 1 feature o modelo é uma reta. 

Porém em n dimensões o modelo é 

um hiperplano com n dimensões.

(Introduction to Machine Learning with Python. Ed. O’Reilly.)



Modelagens lineares

● Modelos lineares são simples então em princípio tendem a resultar mais em underfitting.

● Porém para dados com grande quantidade de features mesmo modelos lineares resultam em 

overfitting.

● Alguns tipos de modelagens lineares são:
○ Mínimos quadrados: minimiza o erro quadrático médio.
○ Regressão Ridge: condição adicional de que os coeficientes sejam o mais próximo possível de zero. Tem um 

parâmetro em que podemos controlar a complexidade (underfitting/overfitting)
○ Lasso: coeficientes devem ser próximos de zero. Nesse caso aparecem coeficientes iguais a zero (features 

ignoradas). Também tem um parâmetro para controlar a complexidade.



Support Vector Machines

● Support Vector Machines é uma 

técnica de classificação e regressão.

● São usados parte dos dados (a 

fronteira) para realizar as 

operações de busca pela linha de 

separação.

(Introduction to Machine Learning with Python. Ed. O’Reilly.)



Support Vector Machines

● Nem sempre conseguimos 

separar dados linearmente.

● Uma maneira de separarmos 

linearmente dados que em 

princípio não seria possível é 

adicionarmos uma feature 

derivada das originais, como 

feature0 ** 2.

(Introduction to Machine Learning with Python. Ed. O’Reilly.)



Support Vector Machines

● Porém não sabemos quais features transformar 

para alcançarmos a separação linear.

● Para isso existem extensões nas SVM’s. São 

chamadas de kernelized Support Vector Machines.

● Podemos usar dois mapeamentos em SVM:
○ kernel polinomial;
○ RBF, radial basis function.

(Introduction to Machine Learning with Python. Ed. O’Reilly.)



Support Vector Machines

● Outro uso interessante de SVM’s é o One-class SVM.

● O One-Class SVM tenta detectar dados estranhos à uma distribuição primeiramente determinada 

pelo usuário.

(http://scikit-learn.org/stable/auto_examples/svm/plot_oneclass.html#sphx-glr-auto-examples-svm-plot-oneclass-py)



Support Vector Machines

● SVM’s funcionam bem para dados de baixa e alta 

dimensionalidade.

● Porém as SVM’s não escalam bem para uma grande quantidade 

de dados (>10.000).

● As SVM’s necessitam de normalização dos dados, principalmente 

as features que devem ter escalas parecidas.



Decision tree

● Uma decision tree é um modelo de 

classificação e regressão baseado em If's e 

else's.

Fig: resultado de uma decision tree.

(Introduction to Machine Learning with Python. Ed. O’Reilly.)



Decision tree

● Quando o algoritmo vai fazer uma 

previsão, ele percorre uma árvore de 

regras construída durante o 

treinamento.

(Introduction to Machine Learning with Python. Ed. O’Reilly.)



Decision trees

● Uma decision tree fornece ainda 

um índice com a importância de 

cada feature para a classificação 

dos dados.

● Exemplo de feature importance de 

uma decision tree.

(Introduction to Machine Learning with Python. Ed. O’Reilly.)



Métodos de ensemble



Métodos de ensemble

● Os métodos de ensemble combinam vários modelos a partir de 

uma técnica para gerar um modelo do conjunto.

● Por exemplo, a técnica Random Forest junta várias decision trees 

em um grande modelo.

● Isso tem como objetivo mitigar algum aspecto negativo de uma 

técnica.



Métodos de ensemble - Random Forest

● A idéia de uma Random Forest é gerar várias árvores de decisão.

● Com isso o efeito de overfitting é mitigado.

● É necessário então gerar árvores diferentes, para isso é então aplicada as 

condições:
○ Bootstraping dos dados: é sorteado aleatoriamente os dados para uma determinada 

árvore. O sorteio é feito permitindo selecionar o mesmo dado mais de uma vez.
○ Em cada separação  é sorteado as features que serão levadas em consideração (a 

quantidade de features sorteadas é um parâmetro definido pelo usuário).



Métodos de ensemble - Random Forest

● Em uma Random Forest a predições 

são feitas em todas as árvores.

● No caso de uma regressão o 

resultado final é uma média das 

previsões.

● No caso de uma classificação é feita 

uma votação para decidir qual classe 

a previsão pertence.

(Introduction to Machine Learning with Python. Ed. O’Reilly.)



Métodos de ensemble - Random Forest

● O recurso de importância das features é 

mais confiável do que usando uma única 

decision tree.

(Introduction to Machine Learning with Python. Ed. O’Reilly.)



Métodos de ensemble - Random Forest

● O método Random Forest é um dos mais utilizados.

● Tem uma série de vantagens como:
○ Não é necessário pré-processamento;
○ O treinamento das árvores são computações independentes, ou seja, 

é facilmente paralelizável;
○ Usualmente oferece ótimos resultados com os parâmetros padrão.



Métodos de ensemble

● Outro método de ensemble:
○ Gradient Boosted Regression Trees: Lembra uma random forest porém as árvores são construídas de 

maneira serial.
○ É uma técnica com mais parâmetros a serem considerados durante a modelagem. Porém pode-se alcançar 

melhores resultados.
○ É muito comum começar uma modelagem usando random forest e depois partir para uma modelagem mais 

sofisticada como o GBRT.



E redes neurais? Deep learning? 



Redes Neurais

● O comentário geral é que uma rede 

neural pode alcançar uma acurácia 

superior a outros métodos de ML. 

Porém é trabalhoso o ajuste dos 

parâmetros do modelo.

● Sugestão: entrar no 

http://playground.tensorflow.org

(http://playground.tensorflow.org)



Técnicas de redução de 
dimensionalidade
(Aprendizado 
não-supervisionado)



Redução de dimensionalidade

● O que são técnicas de redução de 

dimensionalidade?

● São técnicas não-supervisionadas.

● Qual a utilidade?
○ Visualização dos dados (EDA);
○ Controlar um possível overfitting.

(https://www.analyticsvidhya.com/blog/2015/07/dimension-reduction-methods/)



Redução de dimensionalidade

● Vou mostrar duas técnicas:
○ PCA;
○ MDS.



Redução de dimensionalidade - PCA

● PCA - Principal component analysis

● É uma rotação dos dados. Realizada 

de forma que os dados fiquem 

descorrelacionados.

● A primeira componente principal 

fica na direção da maior dispersão 

dos dados.

● As próximas componentes são 

ortogonais às anteriores.

(Introduction to Machine Learning with Python. Ed. O’Reilly.)



Redução de dimensionalidade - PCA

● Em um conjunto de dados com N variáveis 

podemos gerar N componentes principais.

● Porém a importância de cada componente 

vai diminuindo.



Redução de dimensionalidade - PCA

● PCA é muito útil para a visualização 

dos dados.

● Exemplo: dados para câncer de 

mama, os dados tem 30 features.

● Lembrando que as 30 features estão 

representadas em todas as 

componentes principais.

(Introduction to Machine Learning with Python. Ed. O’Reilly.)



● Outro exemplo: PCA em 

reconhecimento de imagens

Redução de dimensionalidade - PCA

(Introduction to Machine Learning with Python. Ed. O’Reilly.)



Redução de dimensionalidade - MDS

● MDS significa multidimensional scaling.

● Imagine que precisamos colocar no 

mapa as posições de 6 cidades.

● Mas não temos as posições delas, 

somente as distâncias entre elas (matriz 

de distâncias)



Redução de dimensionalidade - MDS



Redução de dimensionalidade - MDS

● A grande diferença do MDS 

em relação ao PCA é que o 

usuário escolhe a métrica 

para definir a matriz de 

distâncias.

● Exemplo: Diferença entre 

duas estimativas de teores. 

Como posso definir a 

diferença?



Redução de dimensionalidade - MDS

● Uma possibilidade é 

somar as diferenças 

quadradas entre cada 

bloco.



Redução de dimensionalidade - MDS

● Posso ainda calcular essa 

distância em uma região 

de interesse, criando outra 

métrica.



Redução de dimensionalidade - Recapitulando

● Utilidades:
○ Modelagem de um conjunto de dados com número menor de dimensões, evita overfitting.
○ Possibilidade de visualização dos dados em 1, 2 ou 3 dimensões.

● Cuidados: não podem ter dados/features faltantes no PCA e na matriz de distâncias do MDS.

● Técnicas famosas: PCA e MDS.



Clusterização dos dados
(Aprendizado 
não-supervisionado)



Clusterização dos dados

● O objetivo da clusterização é 

agrupar os dados em grupos.

● Os dados em grupo devem ser 

semelhantes entre si e distintos 

dos outros grupos.

(Introduction to Machine Learning with Python. Ed. O’Reilly.)



Clusterização dos dados - k-Means

● Uma técnica de clusterização é a 

k-Means.

● O usuário deve determinar a 

quantidade de clusters que o 

algoritmo deve particionar os 

dados.

● A dinâmica do k-Means envolve os 

centros dos clusters e os dados 

mais próximos.

(Introduction to Machine Learning with Python. Ed. O’Reilly.)



Clusterização dos dados - k-Means

● O k-Means é bastante utilizado, mas tem 

limitações.

● Ele captura formas simples de clusters.

● A fronteira de dois clusters fica no meio do 

caminho entre dois centros.

● Isso pode gerar distorções.

(Introduction to Machine 
Learning with Python. Ed. 
O’Reilly.)



Clusterização dos dados - Agg. Clustering

● Nova técnica: Agglomerative 

Clustering 

● Inicialmente cada ponto é um 

cluster.

● O algoritmo vai aglomerando 

os clusters que vão ficando 

cada vez maiores.

(Introduction to Machine Learning with Python. Ed. O’Reilly.)



Clusterização dos dados - Agg. Clustering

● Podemos demandar do 

algoritmo a configuração para 

um número n de clusters, 

assim como no k-Means.

se eu pedir 4 clusters o algoritmo devolve essa 
configuração



Clusterização dos dados - Agg. Clustering

● Dendrograma

● A dinâmica de aglomeração dos 

clusters pode ser representada 

por um dendrograma

(Introduction to Machine Learning with Python. Ed. O’Reilly.)



Clusterização dos dados - DBSCAN

● A grande diferença do DBSCAN para 

os outros métodos é que ele tenta 

encontrar o número de clusters dos 

dados.

● Cada ponto pode ser classificado 

como: borda de um cluster, interior de 

um cluster e ruído.

● Para funcionar bem seus dois 

parâmetros devem ser ajustados: eps, 

e min_samples.

(http://www.hypertextbookshop.com/dataminingbook/public_version/contents/chapters/chapte
r004/section004/blue/page003.html)



Clusterização dos dados

● Tabela com o comportamento de 

alguns algoritmos implementados no 

sklearn.

(http://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html)



Exemplos de usos



1 - Amostragens de solo



Modelagem de amostras de solo

● O problema: propriedades químicas de 

amostras de solo, foi procurada uma 

“regra” para estabelecer o tipo de solo a 

partir de análises químicas.

● Um problema de classificação a partir de 

6 features (8 inicialmente).

● 309 dados para modelagem 

supervisionada.

● ~42000 amostras para serem 

classificadas posteriormente.

Cobertura

Aloterito

Rocha Semi 
intemperizada

Isalterito Base



Modelagem de amostras de solo

● Foi usado random forest, a 

acurácia foi 0,93(3).



2 - Diferenças entre técnicas de 
estimativas de teores



Diferenças de métodos com MDS

● Problema: comparar estimativas de teores usando diferentes técnicas.



Diferenças de métodos com MDS

● Utilizamos duas métricas:
○ Soma das diferenças absolutas de cada bloco;
○ CV de cada grid (medida de suavização).

Somamos as duas matrizes de distâncias.

* Dendrograma



Diferenças de métodos com MDS

● Como a variação de parâmetros influencia no resultado? (correlação é a melhor palavra)

Parâmetro com pouca influência no resultado Parâmetro com muita influência no resultado



3 - Reconhecimento de imagens



Reconhecimento de imagens

● Em uma mina (cava aberta) existe uma 

demanda de um mapeamento dos 

minérios expostos.

● Existem recursos usando drones e 

algoritmos de fotogrametria para gera 

uma nuvem de pontos em 3D com as 

cores (R,G,B) de cada ponto.



Reconhecimento de imagens

● Como é o processo de reconhecimento de 

imagens (padrões)?

● Uma imagem é um conjunto de “N” pixels.

● Podemos dividir então uma foto em 

recortes de N pixels, cada recorte vai ser 

representado por um vetor em um espaço 

Nx3 (r, g, b) dimensional.
(Exemplo de uma imagem com 4 pixels)



Reconhecimento de imagens - caso 2D

● Para testar a técnica utilizamos 

primeiramente uma foto aérea.

● A foto é divida nos recortes que 

chamaremos de samples.

● O objetivo é criar um modelo que 

identifique o tipo de terreno 

correspondente.



Reconhecimento de imagens - caso 2D

● As dimensões escolhidas do sample é 

um parâmetro da modelagem.

● Se o sample for grande a fronteira 

entre as regiões será prejudicada e a 

quantidade de dados diminuirá.

● Se o sample for muito pequeno o 

modelo vai receber muito ruído 

apesar da grande quantidade de 

dados.



Reconhecimento de imagens - caso 2D

sample 2px X 2px sample 8px X 8px sample 24px X 24px

● Comportamento dos dados conforme o parâmetro das dimensões dos samples são 
alterados. As figuras representam uma transformação PCA dos dados.



Reconhecimento de imagens - caso 2D

● Para obter um modelo de ML precisamos 

primeiramente treiná-lo

● Fazemos isso suprindo o modelo com os samples 

juntamente com a sua classificação correta.

● Uma parte dos samples é usada para 

treinamento e outra parte é usada para checar 

se a acurácia do modelo (usualmente a 

proporção é 70-30 %)

● Vários modelos com parâmetros devem ser 

testados até ser encontrado um modelo ideal.



Reconhecimento de imagens - caso 2D

● Considerando a acurácia juntamente com a velocidade de processamento o uso da técnica Random 

Forest foi o destaque.



Reconhecimento de imagens

● E agora como podemos realizar o mesmo procedimento em 3D?

● O problema é: quem é o sample em 3D? Não dá pra usar a mesma técnica que em 2D.



Reconhecimento de imagens - caso 3D

● A solução ideal é determinar uma 

forma de sample e fazer com que o 

sample se ‘molde’ conforme a 

geometria da superfície no local.

● Porém a dificuldade de criar um 

algoritmo com este fim e o alto custo 

computacional final nos levou a 

elaborar uma aproximação.



Reconhecimento de imagens - caso 3D

● Uma solução é utilizar um grid no espaço que 

acompanhe aproximadamente a superfície.

● Como a área do sample é pequena em relação à 

superfície total a geografia continua sendo 

respeitada.

● Para determinar os dois vetores que definem a 

orientação do sample utilizamos PCA (a 1a e a 2a 

componente principal).

● Os samples são centrados em uma nuvem de 

apoio mais esparsa.



Reconhecimento de imagens - caso 3D

Exemplo: Comparação de um sample com a 
nuvem de pontos.

Exemplo: Vários samples 
reconstroem a superfície.



Reconhecimento de imagens - caso 3D

●  Os centros dos samples devem ser 

equidistantes em relação aos vizinhos.

● Centros muito próximos tem seus 

samples sobrepostos.

● Deixar a malha dos centros dessa 

forma é um problema matemático 

separado que não resolvemos, mas 

usamos uma aproximação.



Reconhecimento de imagens - caso 3D

● Fizemos então “furos” a partir de 

uma malha regular em cada 

plano: XZ, YZ e XY.



Reconhecimento de imagens - caso 3D

● Dados para treino e testes.



Reconhecimento de imagens - caso 3D

● Predições

● Acurácia:
○ 0,76(2) 8 classes
○ 0,87(2) binário

● Exemplo em que o 
processamento de dados 
foi muito mais 
trabalhoso que a 
modelagem em si.



Bibliotecas de Machine Learning

sklearn - http://scikit-learn.org



Obrigado pela atenção!
contato: 
attila.leaes@gmail.com
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● Introduction to Machine Learning with Python, Ed. 

O'Reilly
● Pattern Recognition and Machine Learning, Ed. 

Springer

(https://xkcd.com/1838/)


