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Resumo. Este artigo tem como objetivo analisar, por meio de um estudo de 

caso, uma previsão da quantidade de entrada de veículos, na Região dos 

Lagos. A contagem dos veículos é realizada por meio do uso de sensores 

implantados em pontos estratégicos da região. Na coleta dos dados dos 

veículos, são utilizadas as informações dos sensores da Concessionária de 

Serviços Públicos de Água e Esgoto Prolagos S/A. Esses dados são utilizados 

para apoio a decisões estratégicas e previsão de fornecimento de acordo com 

a sazonalidade turística nas cidades predominantes. Foram associados, aos 

dados dos contadores, dados meteorológicos, com o intuito de verificar a 

influência destes com a entrada de veículos de passeio. O estudo de caso 

utiliza as informações em tempo real dos veículos que entram e que saem da 

Região dos Lagos, sendo possível prever a quantidade de veículos, visando o 

dia seguinte. Os resultados indicam que, com o auxílio da Mineração de 

Dados (Rede Neural Artificial e Regressão Linear), é possível, por meio dos 

dados históricos, realizar uma previsão, em relação à quantidade de veículos, 

e com isso, avaliar a demanda futura. 

1. Introdução 

As cidades digitais são inteligentes quando usam de maneira diferenciada a tecnologia 

para resolver seus problemas, já que a capacidade marcante das cidades digitais está na 

oferta de serviços por meio da comunicação digital [Komminos, 2002]. Uma Cidade 

Inteligente é uma comunidade que faz um esforço consciente para usar a tecnologia da 

informação, para transformar a vida e o trabalho dentro de seu território de forma 

significativa e fundamental, em vez de seguir uma forma incremental [California Institute 

for Smart Communities, 2016]. Segundo o relatório “World Urbanization Prospects”, 

divulgado pela [ONU, 2014] mais da metade da população mundial já vive em cidades, e 

até 2050 outras 2,5 bilhões de pessoas ainda deverão migrar para os centros urbanos. O 

aumento populacional apresenta múltiplos desafios, especialmente em grandes centros 

urbanos, onde esse crescimento é desordenado. Entre esses desafios estão incluídos 

problemas no fornecimento de serviços básicos, como água e energia [Ribeiro, 2011]. 

Garantir condições de habitabilidade neste contexto de crescimento tão rápido da 

população urbana mundial requer que os conceitos de Cidades Inteligentes [Cochia, 

2014] sejam cada vez mais explorados.  



  

 Na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, a empresa de saneamento da 

Região dos Lagos, a Prolagos S/A, instalou sensores contadores de veículos em pontos 

estratégicos da região, para assim calcular a quantidade de pessoas existentes na área 

atendida, computando veículos de diversas dimensões e estimando o número de 

ocupantes. Assim, há um monitoramento em tempo real para contar veículos que entram 

e saem da Região dos Lagos. Os dados de veículos que entram na Região dos Lagos, 

associados aos dados meteorológicos (obtidos no Instituto de Estudos do Mar Almirante 

Paulo Moreira), e outras informações de sazonalidade, como dia da semana e estação do 

ano, podem ser utilizados para prever a quantidade de pessoas que entram na Região dos 

Lagos e, assim, pode-se estimar necessidade de hospedagem e recursos populacionais 

importantes, como quantidade de água e energia elétrica, dentre outros, servindo como 

informação estratégica na tomada de decisão. Em particular, a Prolagos S/A pode 

realizar uma melhor distribuição dos seus recursos hídricos, trabalhando de maneira mais 

eficiente. 

 O objetivo deste trabalho é apresentar o uso de dois métodos de regressão, para 

estimativa de entrada de veículos em uma região utilizando a integração de distintas 

fontes de dados. Para mostrar a validade dos métodos de regressão, foi realizada uma 

análise experimental com dados oriundos da Região dos Lagos — foram utilizados dados 

diários de entrada e saída de veículos na Região dos Lagos da empresa Prolagos S/A, e 

registros de monitoramento diário da situação climática dessa região durante 

aproximadamente um ano da Marinha do Brasil. Para isso, foram utilizados os 

algoritmos de Rede Neural Artificial (MultilayerPerceptron) para problema de regressão 

e Regressão Linear (Linear Regression), implementados na ferramenta Weka [Hall et. al., 

2009].   

 Este trabalho está organizado seguindo a seguinte estrutura: na Seção 2 os 

trabalhos que visam explorar os conceitos de cidades inteligentes são apresentados; na 

Seção 3 são apresentados conceitos e definições de aprendizado de máquina, incluindo 

os algoritmos utilizados; na Seção 4 são apresentados os métodos utilizados; na Seção 5 

é apresentada a análise experimental realizada, os resultados obtidos e uma análise desses 

resultados; e na Seção 6 são apresentadas as conclusões desse trabalho e trabalhos 

futuros. 

2. Aprendizado de Máquina 

Segundo [Fayyad et. al., 1996], a descoberta de conhecimento em bancos de dados é um 

processo não trivial usado para identificar em dados, padrões que sejam válidos, 

potencialmente úteis e compreensíveis, visando melhorar o entendimento de um 

problema ou um procedimento de tomada de decisão. Para a descoberta de 

conhecimento, podem ser utilizados algoritmos de aprendizado de máquina que, segundo 

[Facelli et.al., 2011], pode ser dividido em aprendizado supervisionado e não 

supervisionado. No aprendizado supervisionado, para cada registro da base de dados, 

também denominado exemplo de treinamento, há um rótulo associado. Quando não 

existe tal rótulo, o problema de aprendizado é denominado não supervisionado. Neste 

trabalho, são utilizados algoritmos de aprendizado de máquina supervisionado para 

problemas de regressão, nos quais o rótulo associado é um valor numérico pertencente a 

um intervalo do conjunto dos números reais. O objetivo do algoritmo de aprendizado de 



  

máquina para problema de regressão é construir uma função, também denominada 

regressor, f(x), que seja uma aproximação da função verdadeira f(x) = y.  

3. Trabalhos Correlatos 

 Vários trabalhos têm proposto diversas soluções que vão ao encontro do 

conceito de cidades inteligentes. Como exemplos temos os trabalhos de [Viacal et. al., 

2014] que realizaram a implantação da cidade inteligente no município de Búzios, 

localizada no estado do Rio de Janeiro, com o apoio da concessionária de energia 

elétrica local, buscando implementar novas tecnologias para reduzir as perdas de energia 

que acontecem nas linhas de transmissão e distribuição, especialmente em horários de 

pico, evitando a necessidade de ampliar a capacidade da rede. Em [Santos, 2011] é 

proposto um método para previsão de demanda de água na região metropolitana de São 

Paulo, com o uso de redes neurais artificiais e as condições socioambientais e 

meteorológicas. Em [Corpas, 2008] foi usada a mineração de dados climáticos para 

previsão local de geada e deficiência hídrica. Em [Detroz et. al., 2012] foi realizado um 

estudo generalizando o conceito de cidades sustentáveis, inteligentes e inclusivas, 

trazendo a idéia da reinvenção das cidades. Na mesma linha desse trabalho, [Gama, 

Alvaro e Peixoto, 2012] também realizaram um estudo em cidades inteligentes, focando 

em um modelo de maturidade tecnológico.  Em [Moratori et al., 2016] é realizada uma 

aplicação de sistemas de controle inteligente em um processo do mundo real, na qual 

teve como objetivo controlar melhor os recursos hídricos trazendo economia de água e 

energia.  [Fidêncio e Merschmann, 2014] propuseram um trabalho similar, avaliando 

técnicas de regressão para predição do fluxo de veículos na cidade de Belo Horizonte, 

tendo como objetivo principal, minimizar os problemas causados pelo trânsito, 

predizendo com os fluxos dos veículos, a partir dos dados coletados por sensores 

posicionados em diversos pontos da cidade de Belo Horizonte. Foram utilizadas três 

técnicas de regressão sobre os dados: k-Nearest Neighbor (k-NN), Random Forest (RF) 

[20] e Regressão Linear Múltipla (RLM). 

 A diferença entre este trabalho e os citados aqui resume-se na utilização da 

Mineração de Dados, com Rede Neural Artificial e Regressão Linear, aplicado no 

conceito de cidades inteligentes. Além da aplicação em uma região de alta variação 

sazonal, que por meio dos dados históricos, tem o objetivo de realizar uma previsão, 

tendo como diferença principal a união de dados meteorológicos com os contadores de 

veículos, para uma melhor qualidade na previsão. 

3. Materiais e Métodos 

Na primeira etapa do processo, foram coletados os dados de contagem de veículos e os 

dados meteorológicos. Foram utilizados os dados meteorológicos pois é comum na 

Região dos Lagos, o aumento considerável de visitantes de acordo com as condições 

climáticas. Para que os dados possam ser transformados em formato atributo-valor, é 

importante que tanto os dados de contagem de veículos quanto os dados meteorológicos 

estejam em uma mesma granularidade de tempo. Para os dados de contagem de veículos, 

foram utilizados sensores da Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto 

Prolagos S/A, que os implantou em pontos estratégicos, em cada entrada da Região dos 

Lagos, com o intuito de realizar uma contagem do número de veículos que trafegam na 

região, em conjunto com os dados meteorológicos. A maneira de contar veículos para a 



  

região que se quer estimar o número de pessoas é proveniente de sensores por meio de 

ondas de radar, que são capazes de diferenciar o tamanho dos veículos e a velocidade 

atual. No mesmo local onde os contadores de veículos são instalados, existe um 

equipamento de telemetria (por meio de rádio frequência) com a finalidade de enviar os 

dados para um servidor em tempo real de cada veículo trafegado em uma rodovia. Essa 

maneira de contagem foi utilizada para a análise experimental deste estudo. A partir daí 

os dados podem ser agregados para a granularidade de tempo desejada.  

 Segundo informações obtidas por meio das bases de dados internas do INMET 

(Instituto Nacional de Meteorologia), situado no Instituto de Estudos do Mar Almirante 

Paulo Moreira, na cidade de Arraial do Cabo, as condições climáticas interferem em 

praticamente todas as atividades humanas, podendo-se citar como as mais sensíveis, 

tendo em vista sua importância econômica, a agricultura, a pesca e a navegação. Outra 

área de grande importância do monitoramento meteorológico diz respeito a atividades da 

defesa civil, onde uma previsão acurada possibilita a evacuação de áreas de risco e o 

salvamento de vidas. No escopo deste trabalho, esses dados foram utilizados por se 

observar, em campo, que a quantidade de pessoas presentes na região tem grande 

variabilidade, relacionada às condições climáticas, apresentando assim alta sazonalidade. 

Os dados de condições climáticas utilizados para a predição foram cobertura de nuvens; 

direção do vento; intensidade do vento; temperatura do ar; e pressão atmosférica. A 

granularidade da informação no tempo para coleta desses dados pode ser de horas, até o 

período de 24h. Assim, devem-se agregar os dados de contagem de veículos em um 

intervalo de tempo maior, para ser ajustado à granularidade dos dados meteorológicos. 

 Os parâmetros selecionados para compor esse estudo de caso foram: -  Cobertura 

de Nuvens: As nuvens são agregados visíveis de gotículas de água e/ou cristais de gelo 

em suspensão na atmosfera, encontrando-se dispersas pelo planeta sob diferentes 

características (forma, textura, altura etc.), derivadas dos complexos processos físicos 

que levam à sua formação e desenvolvimento [Ahrens 2009]. A classificação de nuvens é 

realizada adotando-se a referência estabelecida pelo Atlas Internacional de Nuvens, da 

Organização Meteorológica Mundial (OMM), em que são definidos dez gêneros, 

mutuamente exclusivos, associados às características observadas com maior frequência 

nas nuvens: 0 – ausência de nuvens; 1 – oitavo de céu coberto; 2 – oitavo de céu 

coberto; 3 – oitavo de céu coberto; 4 – oitavo de céu coberto; 5 – oitavo de céu coberto; 

6 – oitavo de céu coberto; 7 – oitavo de céu coberto; 8 – céu completamente encoberto; 

e 9 – céu obscurecido ou impossibilidade de avaliar a quantidade. -  Direção do Vento: A 

direção do vento consiste no ponto cardeal de onde o vento vem, sendo assim um vento 

norte sopra do norte para o sul. Na região em questão os ventos predominantes e 

característicos de tempo bom são os ventos norte/nordeste (N/NE) nordeste/leste 

(NE/L) que compreendem os graus de 0o a 90o. Os ventos característicos de tempo 

ruim, são os vento sul/sudoeste (S/SW) e sudoeste/noroeste (SW/W) que compreendem 

os graus de 180 a 270. -  Intensidade do Vento: Chama-se vento o movimento horizontal 

do ar em relação a superfície da Terra. A causa primaria do vento consiste na 

distribuição da pressão atmosférica de forma. A climatologia de cada região costuma 

obedecer a uma relação entre a direção e a intensidade do vento. Em áreas litorâneas a 

direção e a intensidade do vento interferem também no clima de ondas na região, 

favorecendo ou não o lazer e diversos esportes aquáticos, como surf, natação, canoagem 

e outros. Os dados de velocidade utilizados estão em Nós. - Temperatura do Ar: A 



  

temperatura do ar representa um dos parâmetros mais significativos quando se trata de 

áreas litorâneas, tendo em vista que é um parâmetro de fácil percepção e que representa 

a motivação da chegada de pessoas de áreas mais próximas a região, ou seja, de turistas 

que não precisam de planejamento de longo prazo para a sua viagem. Os dados de 

temperatura utilizados estão em Graus Centigrados (C). - Pressão Atmosférica: A 

pressão atmosférica consiste na força exercida pelo ar em um determinado ponto da 

superfície. A pressão atmosférica tem origem térmica, estando diretamente ligada com os 

níveis de radiação solar. A pressão média, ao nível do mar, é admitida como sendo 

1.013,25 hPa (Hectopascal), em altitude, em média, à razão de 1 hPa a cada 9 metros. 

Os dados de pressão atmosférica utilizados estão em hectopascal (hPa). 

 Os experimentos foram conduzidos a partir dos dados de fluxos de veículos 

coletados nas cidades da Região dos Lagos, no período de aproximadamente um ano. Os 

dados coletados são armazenados em uma planilha eletrônica, sendo formatada uma base 

de dados do fluxo de veículos para a região, que após a coleta, armazenamento e 

limpeza, os dados meteorológicos foram inseridos na mesma planilha eletrônica.  Após a 

formatação da base de dados, 10 atributos foram utilizados para tratamento dos dados, 

sendo eles: data; estação do ano; dia da semana; entrada de veículos; visibilidade; 

cobertura de nuvens; direção do vento; intensidade do vento; temperatura do ar; e 

entrada de veículos dia seguinte. O conjunto dos dados possuem 263 exemplos, 

resultantes de 263 dias de coleta (a granularidade do dado meteorológico foi coletado 

em 24 horas). O atributo entrada de veículos no dia seguinte foi utilizado como atributo 

classe. Na (Figura 1) é exibido um diagrama esquemático do processo de mineração de 

dados, voltado para o desenvolvimento deste trabalho. 

 

Figura 1. Diagrama Esquemático para Predição de Veículos 

  Existem diversos métodos e técnicas para aprendizado do modelo de predição. 

Neste trabalho foi utilizada a regressão, pelo fato de melhor se enquadrar neste 

problema. Neste trabalho foram utilizados dois algoritmos de aprendizado de máquina. O 

primeiro foi o algoritmo Backpropagation (retropropagação) para Redes Perceptron 

Multicamadas. Uma Rede Neural Perceptron Multicamadas pode ser descrita como um 

conjunto de unidades perceptron de entrada e saída, interligadas por camadas 

intermediárias, e cada ligação possui um peso associado. O objetivo do algoritmo de 

Backpropagation é realizar o ajuste de tais pesos. A rede neural resultante é equivalente 

à função aproximada f(x). O segundo foi o algoritmo Regressão Linear (RL), cujo 

objetivo é encontrar uma combinação linear entre os atributos de entrada, para compor a 

função aproximada f(x) [Faceli et. al, 2011][Hall et. al., 2009]. Foram utilizadas as 

implementações do Software WEKA para os experimentos realizados. 



  

4. Resultados 

Os resultados deste trabalho estão divididos com o uso de dois algoritmos. No primeiro, 

são apresentados os resultados do algoritmos Backpropagation, para aprendizado de 

Redes Neurais Artificiais (RNAs); e com o segundo algoritmo, serão utilizadas as técnica 

de Regressão Linear (RL). 

 Para a estimativa de desempenho dos algoritmos, foi utilizada a técnica k-fold 

cross-validation, ou validação cruzada por k partições, que verifica a capacidade de 

generalização de um modelo, a partir de um conjunto de dados. Esta técnica é 

amplamente empregada em problemas onde o objetivo da modelagem é a predição. O 

conceito central das técnicas de validação cruzada é o particionamento do conjunto de 

dados em subconjuntos mutuamente exclusivos, e posteriormente, utiliza-se alguns 

destes subconjuntos para a estimação dos parâmetros do modelo (dados de treinamento) 

e o restante dos subconjuntos (dados de validação ou de teste) são empregados na 

validação do modelo [Kohavi, 1995]. 

 Na (Tabela 1) são apresentados os resultados referentes ao treinamento para 

medir a qualidade da aproximação, sendo utilizada a "Correlação de Pearson" entre os 

valores verdadeiros das amostras, e os estimados pelo modelo da RNA, usando Cross-

Validation particionado em 10. A métrica referente à média da taxa de erro real x 

previsto foi utilizada com o objetivo de relacionar de forma prática os dados extraídos 

pelo processo de mineração, quando comparados aos dados reais. Na (Tabela 2) são 

apresentados os resultados referentes ao treinamento pelo algoritmo RL para Cross-

Validation em 10, comparados com os mesmos valores citados na tabela anterior, por se 

tratarem da mesma base de dados experimental. O coeficiente de correlação obtido por 

meio dos dados estudados, com objetivo de avaliar o grau de correlação entre os 

resultados, apresentou valores de 0,68 para MLP e 0,81 para RL, indicando a relação 

entre as variáveis apresentadas, sendo apresentados nas (Tabelas 1 e 2), e MAPE DE 

20,08% para RNA e 13,41 para RL, indicando que o algoritmo  de RL  apresentou 

melhores resultados. 

 Também foi calculada a média da taxa de erro real x previsto, ou seja, para cada 

exemplo no conjunto de teste, é calculada a diferença absoluta entre o valor real e o 

predito, dividido pelo valor real.  

Tabela 1. Resultados MLP 

 10-Fold Cross-Validation 

MAPE (%) 20,08 

Coeficiente de Correlação 0,68 

Número Total de Instâncias 263 

Tabela 2. Resultados RL 

 10-Fold Cross-Validation 

MAPE (%) 13,41 

Coeficiente de Correlação 0,81 



  

Número Total de Instâncias 263 

 As (Figuras 2 e 3) apresentam uma amostragem de 85 instâncias das informações 

relacionadas acima para uma melhor leitura dos resultados, na qual possuem um desvio 

médio ao longo do tempo de 20,08% para MLP e 13,41% para RL quando comparados 

ao valor real. 

 

Figura 2. Real x Previsto RL 

 

 

Figura 3. Real x Previsto MLP 

5. Considerações finais e trabalhos futuros 

Por meio dos diferentes testes realizados, o principal objetivo deste trabalho foi 

alcançado, a previsão da quantidade de entrada de veículos. As taxas de erro 

apresentadas foram consideradas promissores, pois o uso de métodos para estimativa de 

entrada de veículos, com a integração de distintas fontes de dados foram devidamente 

testados e validados, com o uso dos algoritmos de aprendizado de RNA e Regressão 

Linear. Destaca-se também que os resultados previstos em relação aos algoritmos 

selecionados analisados apresentaram uma baixa taxa de variação do dado real, em todas 

as situações encontradas, observando valores próximos da realidade. 

 É importante destacar que para aumentar a precisão na previsão há a real 

necessidade de uma maior amostragem de dados. Identifica-se que é possível visualizar a 



  

aproximação das informações reais, com as previstas, levando-se em consideração que 

em determinadas aplicações dessas informações, este erro se torna imperceptível, sendo 

informação possível de ser utilizada de grande poder estratégico. Uma das dificuldades 

encontradas durante a pesquisa se iniciou na escolha do melhor modelo de regressão a 

ser utilizado. A partir de diversos testes e experimentos preliminares, essa dificuldade foi 

aos poucos se dissipando, resultando na escolha dos algoritmos aqui explanados. Os 

resultados refletiram no comportamento esperado, pois os valores calculados na predição 

mostraram-se próximos aos dados reais. 

 Foi observado que, para diferentes datas, como por exemplo dias normas e 

feriados ou finais de semana, os desempenhos das técnicas de regressão foram 

significativamente diferentes, tendo analisado que se faz necessário um trabalho futuro 

para investigar as causas desses comportamentos com o objetivo de melhorar o 

desempenho preditivo. 

 As contribuições deste estudo de caso foram a descoberta de padrões antes não 

identificados como: um melhor monitoramento sazonal de uma região de grande poder 

turístico, a descoberta de conhecimento para apoio a decisões estratégicas em empresas 

públicas e privadas, e a otimização de recursos naturais em sistemas de abastecimento de 

água, por ocasião de grandes feriados e festividades regionais. Como trabalhos futuros, 

foram detectados novos desafios que podem gerar ciclos de processos de mineração de 

dados com o uso da demanda futura, como por exemplo, a estimativa da quantidade de 

vazão em sistemas de abastecimento de água com base na previsão de pessoas que 

permanecerão nas cidades abastecidas, e a previsão do quantitativo de pessoas na região 

com base no mês ou ano seguinte para apoiar decisões estratégicas. 
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