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RESUMO
Os dados são um ativo importante para as organizações, o que torna a qualidade
de dados imprescindível para o seu crescimento intelectual. Nos últimos anos, diversos
estudos abordaram as dimensões da qualidade e métodos foram propostos para guiar
as atividades de avaliação e melhoria dos dados. A qualidade apresenta-se como um
conceito multifacetado e, em geral, refere-se à aptidão para o uso. Isso indica que o
pilar para a avaliação da qualidade é a definição de um conjunto de regras de
qualidade, determinadas a partir de critérios de negócio. No entanto, pode ser
impossível especificar manualmente as regras de qualidade para a avaliação. Com a
utilização das Dependências Funcionais Condicionais (CFDs), é possível identificar
automaticamente regras de qualidade dependentes do contexto. Este trabalho
apresenta um método para avaliação da qualidade de dados utilizando o conceito da
CFD para extrair as regras de qualidade e identificar as inconsistências. A qualidade da
base de dados no método proposto será avaliada na dimensão acurácia semântica. O
método consolida o processo de descoberta de conhecimento com a avaliação da
qualidade de dados, listando as respectivas atividades que resultam na quantificação
da acurácia semântica. Uma instância do método foi demonstrada, ao aplicá-lo no
contexto da CETESB, cujo sistema apresenta os dados de monitoramento da qualidade
do ar. A avaliação do método mostrou que as regras CFDs mineradas foram capazes
de refletir alguns fenômenos atmosféricos, emergindo regras dependentes do contexto
interessantes. Os padrões identificados nas transações, que inicialmente podem ser
desconhecidos pelos usuários, podem ser utilizados como insumo para a avaliação e
monitoramento da qualidade de dados.
Palavras Chaves: Qualidade de dados, Dependência Funcional Condicional (CFD),
avaliação de dados.

ABSTRACT
Method for the assessment of data quality using rules identified by Conditional
Functional Dependencies
Data is a central resource of organizations, which makes data quality essential for
their intellectual growth. In recent years, several studies have addressed the dimensions
of quality and methods have been proposed to guide the activities of evaluation and
improvement of data. Quality is seen as a multifaceted concept and, in general, refers to
suitability for use. This indicates that the pillar for the quality evaluation is the definition
of a set of quality rules, determined from business criteria. However, it may be
impossible to manually specify the quality rules for the evaluation. The use of
Conditional Functional Dependencies (CFDs) allows to automatically identify contextdependent quality rules. This work presents a method for assess data quality using the
CFD concept to extract quality rules and identify inconsistencies. The quality of the
database in the proposed method will be evaluated in the semantic accuracy dimension.
The method consolidates the process of knowledge discovery with data quality
assessment, listing the respective activities that result in the quantification of the
semantic accuracy. An instance of the method has been demonstrated by applying it in
the context of CETESB, in subsystem responsible by air quality monitoring data. The
evaluation of the method showed that the CFDs rules were able to reflect some
atmospheric phenomena, emerging interesting context-dependent rules. The patterns of
the transactions, which may be unknown by the users, can be used as input for the
evaluation and monitoring of data quality.
Key words: Data Quality, Conditional Functional Dependence (CFD), Data Quality
Assessment.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
A qualidade apresenta-se como um conceito multifacetado e, em geral, refere-se
a totalidade das características de um produto que suportam a sua capacidade de
satisfazer necessidades (BATINI; SCANNAPIECO, 2016). Em 1963, a importância da
qualidade de dado já era enfatizada com a frase “Entra lixo, sai lixo”. Nos anos
subsequentes, os dados passaram a ser um recurso central das organizações e os
problemas da qualidade se tornaram mais complexos em consequência da evolução.
É possível observar as decisões baseadas em dados em quase todos os
aspectos da sociedade. Com o universo emergente das tecnologias relacionadas ao Big
Data, os dados ganharam ainda mais relevância ao oferecerem uma capacidade de
coletar e analisar dados com uma amplitude e profundidade sem precedentes, trazendo
novas compreensões acerca do trabalho, das relações humanas e da sociedade de
forma geral (SAHA e SRIVASTAVA, 2014).
Diversos estudos foram publicados na literatura para guiar as atividades
relacionadas a qualidade de dados. Foi criada a ISO 25012:2008 - Software
engineering - Software product Quality Requirements and Evaluation - que apresenta
as

dimensões

da

qualidade,

tais

como

acurácia,

integridade,

consistência,

conformidade, rastreabilidade, entre outras. Há também uma vasta literatura na área
de qualidade, com propostas de métodos para a avaliação e melhoria da qualidade dos
dados, descrevendo as fases, estratégias, técnicas, dimensões, tipos de dados e
aplicabilidade de cada método (ENGLISH, 1999) (BATINI et al., 2008) (MAYDANCHIK,
2007) (BATINI et al., 2009).
Apesar desses estudos, a área de qualidade de dados ainda apresenta desafios
a serem resolvidos. A falta de qualidade prevalece, devido ao enorme volume de dados
gerados, a velocidade dos dados que chegam e, principalmente, a grande variedade de
dados heterogêneos. Assim sendo, as demandas atuais tornam imprescindível o
entendimento das dimensões da qualidade e como elas podem ser avaliadas.
Conforme Pipino et al. (2002), na prática, algumas dimensões podem ser medidas pelo
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número de erros. No entanto, o problema é determinar o que é um erro, pois requer um
conjunto de critérios claros, dependentes do contexto.
Saha e Srivastava (2014) sugeriram encontrar essas regras por meio das
Dependências Funcionais Condicionais (CFDs, do inglês: Conditional Functional
Dependencies), que são dependências funcionais aplicadas apenas a um subconjunto
de dados, de acordo com o contexto em que elas estão. Segundo os autores, pode ser
impossível especificar regras de qualidade manualmente. Assim, uma alternativa é
aprender as regras a partir dos próprios dados, utilizando a base de produção. Essa
abordagem pode ser usada no gerenciamento da qualidade de dados para sugerir
possíveis

regras

de

qualidade

dependentes

do

contexto

e

para

identificar

inconsistências. A identificação automática de regras é uma das sugestões de trabalhos
futuros de Abdullah et al. (2009) e também foram propostas no estudo de Alpar e
Winkelsträter (2014), que utiliza regras de associação extraídas a partir de transações
de sistemas em produção para encontrar problemas de qualidade de dados.
No entanto, utilizar as CFDs como apoio às atividades de qualidade de dados
implica utilizar um método de descoberta de conhecimento. Os trabalhos publicados
sobre as CFDs focam na melhoria de desempenho dos algoritmos, enquanto os
métodos da qualidade, em geral, sugerem uma abordagem manual para as regras.
Ainda não foi proposto na literatura um método com suas respectivas técnicas e
conjunto de atividades, que definam um processo lógico para avaliação da qualidade de
dados utilizando a CFD. Remanesce a necessidade de detalhar como isso pode ser
feito em um sistema em produção e como pode-se utilizar as regras identificadas por
CFD para automatizar a avaliação da qualidade.

1.2 Objetivo

O objetivo desse trabalho é apresentar um método para avaliação da qualidade
de dados, usando regras identificadas por Dependências Funcionais Condicionais
(CFDs). A avaliação da qualidade utilizou os métodos, processos e métricas de
qualidade de dados propostos por English (1999), Batini et al. (2008), Maydanchik
(2007) e Pipino et al. (2002). A observação deve ser avaliada de forma quantitativa de
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acordo com a dimensão acurácia semântica. O estudo foi aplicado utilizando dados do
Sistema de Qualidade de Ar da CETESB.
As regras de qualidade foram identificadas por um método automatizado,
conforme proposto por Chiang e Miller (2008).

1.3 Contribuições
Existem trabalhos na bibliografia sobre a descoberta de regras por meio de
Dependência Funcional Condicional (CFD) e qualidade de dados (CHIANG e MILLER,
2008) (FAN et al., 2011). No entanto, não foram encontrados trabalhos que abordam a
CFD no processo da avaliação qualidade, em que se utiliza as regras por CFD para
classificar a base de dados de acordo com as dimensões e métricas citadas na
literatura. Assim, este trabalho unifica as abordagens da literatura para qualidade de
dados com o processo de identificação de regras de dependência contextual por meio
da CFD. O processo de avaliação da qualidade de English (1999) aborda os passos
para avaliação da qualidade automatizada por meio de descoberta de regras. Este
trabalho apresenta como isso pode ser realizado utilizando a abordagem da CFD.
Chiang e Miller (2008) propõem uma ferramenta orientada a dados que pode ser
usada no processo de gerenciamento da qualidade para sugerir possíveis regras.
Nesse estudo, os autores se concentram na descoberta de regras dependentes de
contexto e apresentam um algoritmo que busca por CFDs, cujo output é um conjunto de
dependências funcionais, juntamente com a especificação do contexto em que elas
estão. No entanto, esse estudo não apresenta como isso pode ser feito em uma
situação prática. Na literatura, a identificação de regras por CFD são exemplificadas de
forma simplificada, abrangendo poucas colunas em uma tabela relacional.
A aplicação do método apresentado neste trabalho mostra a viabilidade prática
de se utilizar regras identificadas em um conjunto de transações para a avaliação da
qualidade de dados.
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1.4 Método de trabalho
Este trabalho deverá ser realizado de acordo com as tarefas descritas nos
próximos itens.
Quadro 1 – Método de Trabalho

Fonte: Elaborado pela autora.

1) Pesquisa Bibliográfica
Para esta fase foram realizadas pesquisas relacionadas à qualidade de dados,
para compreensão das dimensões, métodos, processos de avaliação e métricas. Esta
atividade envolve o entendimento das Dependências Funcionais Condicionais (CFDs) e
dos principais algoritmos que possibilitam a identificação das regras.

2) Planejamento
Esta fase envolve a definição da abordagem (orientada a dado ou a processo),
seleção das bases e atributos que foram utilizados no processo de avaliação. O
processo de avaliação da qualidade foi baseado nos estudos de English (1999), Batini

15

et al. (2008) e Maydanchik (2007). O experimento foi conduzido com dados extraídos
do Sistema de Qualidade do Ar da CETESB.

3) Preparação e configuração do ambiente
A CETESB desenvolveu um Sistema de Qualidade do Ar, denominado Qualar,
que apresenta diversos dados da qualidade do ar, tais como dados horários,
parâmetros meteorológicos, média móvel e índice de qualidade do ar dos poluentes
para cada estação da rede. Esses dados estão disponíveis no sistema on-line, por meio
de exportações para formato .csv e boletins diários. Para que os experimentos sejam
efetuados, foi necessário exportar os dados e carregá-los em SGBD SQL Server para
facilitar as posteriores consultas.
Como o trabalho envolve a execução do algoritmo CFDMiner (FAN et al., 2011)
para identificação de regras de qualidade dependentes do contexto, foi necessário
realizar um pré-processamento na base de dados experimental para que o algoritmo
retorne resultados mais otimizados. Por exemplo, no ambiente de desenvolvimento,
foram criados em uma tabela novos atributos para representar os intervalos referentes
aos índices, uma vez que esse dado pode ter muitos valores distintos e torna-se mais
viável realizar as análises com faixa de valores.
Esta atividade envolveu também a instalação e configuração das ferramentas
para executar o algoritmo CFDMiner, escrito em C++.
4) Extração de Regras de Qualidade
Aplicação do algoritmo CFDMiner em uma base de treinamento, preparada no
item 3, com o objetivo de identificar as regras a partir de um conjunto de transações
válidas. Foi realizada a análise das regras identificadas, usando as medidas de suporte,
confiança e lift, que medem o grau de interesse da regra. A medida de suporte refere-se
à proporção do número de ocorrências de uma regra pelo total de transações. A
confiança é a probabilidade condicional de uma regra ocorrer. Essas medidas
determinam a qualidade das regras e auxiliam na seleção de regras significativas para
o contexto. O lift ajuda a identificar o grau de relevância da regra e de dependência,
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indicando quanto mais frequente torna-se B quando A ocorre. Quanto maior o valor do
lift, mais interessante a regra.
As regras foram validadas para averiguar se, de fato, representam regras de
interesse do Sistema de Qualidade do Ar. As regras foram identificadas de acordo com
o estudo de Chiang e Miller (2008).
5) Processo de Avaliação da Base de Dados
As regras identificadas no item 4 foram aplicadas na base de dados para
levantamento de registros inconsistentes. Foram implementados os cálculos das
dimensões da qualidade, conforme métricas apresentadas na proposta de Pipino et al.
(2002), para quantificar a qualidade de acordo com as dimensões de interesse.

6) Análise de Resultados
Esta fase busca avaliar a adequação do processo de avaliação da qualidade
utilizando CFDs no cenário prático. A observação verificou a qualidade das regras
descobertas, conforme a abordagem proposta por Chiang e Miller (2008), por meio da
análise manual do número de regras significativas para o contexto do Sistema de
Qualidade do Ar. As CFDs foram analisadas para averiguar se refletem os fenômenos
atmosféricos conhecidos na literatura. Assim, foi possível observar se o método de
Chiang e Miller (2008) é capaz de capturar regras de qualidade interessantes que
podem ser utilizadas para avaliar a acurácia semântica dos dados. Também foram
avaliados fatores tais como problemas técnicos enfrentados e facilidade do
entendimento das regras. As atividades necessárias para resolução das dificuldades e
as fases de aplicação do método foram listadas.
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1.5 Organização do trabalho
Este trabalho foi dividido entre as seguintes seções:
A seção 2, Referencial Teórico, apresenta os referenciais teóricos relevantes
para esta pesquisa, entre eles: dimensões, processos e métricas da qualidade de
dados; métodos para a avaliação de dados; abordagens para automatizar a avaliação.
Esta seção também inclui os conceitos e pesquisas em Dependências Funcionais
Condicionais (CFDs).
A seção 3, Método de Avaliação da Acurácia Semântica, apresenta as premissas
do projeto, detalhes dos métodos de avaliação, algoritmos adotados para identificação
das regras e lista as atividades necessárias para o estudo. Esta seção apresenta o
método de avaliação da acurácia semântica e a descrição do cenário de estudo.
A seção 4, Avaliação do Método, apresenta o processo de avaliação da
qualidade de dados em um sistema da CETESB, utilizando as regras identificadas por
CFD. No estudo, foi analisada a eficácia da CFD em representar as regras de
dependência contextual no Sistema de Qualidade do Ar.
A seção 5, Conclusão, apresenta os resultados observados na análise da
viabilidade em utilizar as regras identificadas por CFD no processo de avaliação, em
que foram examinados o número de regras de interesse; na avaliação da base de
dados usando as regras identificadas, em que a dimensâo acurácia semântica foi
quantificada. Nesta seção, são descritas as limitações e dificuldades encontradas na
pesquisa.

Apresenta um resumo das contribuições deste trabalho e sugestões de

trabalhos futuros.
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2

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Dimensões de Qualidade de Dados
A qualidade, em geral, refere-se a totalidade das características de um produto
que suportam a sua capacidade de satisfazer necessidades, ou aptidão para o uso
(BATINI; SCANNAPIECO, 2016). Para English (1999), a qualidade é aptidão para todos
os propósitos, incluindo os prováveis usos futuros. A informação adequada para um
propósito específico, mas sem qualidade inerente, impedirá seu uso em muitas
maneiras novas e, consequentemente, o crescimento intelectual da organização. Para
o autor, a qualidade não é subjetiva, e deve ser medida com critérios do negócio. A falta
de qualidade pode indicar um defeito na especificação de requisitos, uma vez que a
qualidade relaciona-se com conformidade dos requisitos e expectativas do cliente.
Cada dimensão de qualidade captura um aspecto específico da qualidade
(BATINI; SCANNAPIECO, 2016). A ISO 25012:2008 categoriza os atributos de
qualidade em quinze características, conhecidas também como dimensões da
qualidade, tais como acurácia, integridade, consistência, conformidade, rastreabilidade,
entre outras. A ISO 25012:2008 é uma das séries de normas internacionais SquaRE,
que consiste de 5 divisões sob o título geral Software engineering - Software product
Quality Requirements and Evaluation (SquaRE), sendo que a ISO 25012 está na
Divisão do Modelo de Qualidade. A ISO 25012 define um modelo genérico de qualidade
de dados, que pode ser usada para estabelecer requisitos de qualidade de dados,
definir medidas de qualidade de dados ou planejar e executar avaliações de qualidade
de dados. Pode ser usada, por exemplo, para definir e avaliar os requisitos de
qualidade de dados nos processos de produção, aquisição e integração de dados.
Para cada tipo de dado uma dimensão pode ser mais relevante que outra.
Ademais, uma dimensão pode ser avaliada por meio de diversas perspectivas. Deste
modo, há a necessidade de análise do contexto e regras de negócios para definição
das dimensões prioritárias e construção das métricas. A atividade de melhoria da
qualidade de dados começa com a definição das dimensões da qualidade que serão
avaliadas.
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Acurácia: essa dimensão significa o quanto o dado representa o mundo real.
Wang e Strong (1996) definem acurácia como a medida em que os dados estão
corretos, confiáveis e sem erros.
Batini e Scannapieco (2016) identificam dois tipos de acurácia estrutural.
Sintática: é a proximidade de um valor v em relação aos elementos
correspondentes em um domínio D. A acurácia sintática é medida através de funções
comparativas que avaliam a distância entre v e os valores admissíveis em D. Um
exemplo de uma função de comparação é a distância Levenshtein, ou distância de
edição, entre dois dados do tipo string, que é dada pelo número mínimo de caracteres
inseridos para transformar uma string na outro. Por exemplo, o valor “Rman Holiday” é
impreciso, pois não corresponde a nenhum título de filme. O nome do filme mais
próximo para “Rman Holiday” é “Roman Holiday”. A distância de edição é igual a 1, pois
corresponde a inserção do caracter “o” na string “Rman Holiday”.
Semântica: é a proximidade do valor de v em relação ao real valor v’. Por
exemplo, apesar de “Curtiz” estar sintaticamente correto, haveria um erro de acurácia
semântica se este valor fosse atribuído como diretor do filme “Roman Holiday”, pois o
nome do diretor do filme citado não é “Curtiz”. Enquanto a acurácia sintática pode ser
medida por meio de uma função de distância, a acurácia semântica é melhorada com
conhecimento do domínio, onde o valor real correspondente é conhecido, permitindo
avaliar se o valor v é verdadadeiro. Deste modo, a acurácia semântica é, geralmente,
mais complexa de se calcular e coincide com o conceito de exatidão.
Completude: Em Batini e Scannapieco (2016) define-se completude como a
dimensão que verifica se os dados têm amplitude, profundidade e alcance suficientes
para a tarefa. Há três tipos de completude:
Completude do Modelo: define o grau em que os conceitos e as suas
propriedades estão presentes no modelo.
Completude da Coluna: medida dos valores faltantes em uma propriedade
específica.
Completude da População: avalia valores faltantes em relação a uma população
de referência.
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Conforme Batini et al. (2009), nas áreas de pesquisas de banco de dados
relacional, a completude geralmente é relacionada a valores nulos. Mas, é preciso
entender a causa do valor estar nulo, se é porque não existe no mundo real ou se
existe e não é conhecido. Durante a avaliação da qualidade, pode-se associar a cada
campo um valor booleano (verdadeiro ou falso) para calcular a completude.
Consistência: Essa dimensão refere-se a violação de regras semânticas
definidas em um conjunto de dados. Nos banco de dados relacionais, as restrições de
integridade são um tipo de regra semântica. Na área estatística, a Crítica de Dados é
definida como a tarefa de detectar inconsistências por meio de formulação de regras
que devem ser respeitadas por um conjunto correto de respostas. Essas regras são
expressas como críticas, que indicam as condições de erros.
Credibilidade: grau em que o dado tem atributos considerados como
verdadeiros e fidedignos pelos usuários.
Atualidade: grau em que o dado possui atributos que são do período correto em
um contexto específico de uso.
Disponibilidade: grau em que o dado tem atributos que possibilite ser lido e
interpretado pelos usuários e são expressados em uma linguagem, símbolos e
unidades apropriados ao contexto específico de uso.
Portabilidade: grau em que o dado tem atributos que permitem ser instalados,
substituídos ou removidos de um sistema, sendo conservada a qualidade existente em
um contexto específico de uso.
Recuperabilidade: grau em que o dado tem atributos que possibilite manter e
conservar níveis específicos de operações e qualidade, mesmo quando há falhas em
um contexto específico de uso.
Acessibilidade: grau em que o dado pode ser acessado por um usuário que
necessita de um suporte de tecnologia ou configuração especial por algum tipo de
deficiência.
Conformidade: grau em que o dado tem atributos que seguem padrões,
convenções ou regulamentações vigentes e regras similares referentes à qualidade de
dados em um contexto específico de uso.

21

Confidencialidade: grau em que o dado tem os atributos que asseguram seu
acesso e interpretação apenas por usuários autorizados em um contexto específico de
uso.
Eficiência: grau em que o dado pode ser processados com o nível de
desempenho desejado pelo usuário, utilizando quantidades e tipos de recursos
apropriados em um contexto específico de uso.
Precisão: grau em que o dado é exato em um contexto específico de uso.
Rastreabilidade: grau em que o dado oferece um rasto de auditoria de acesso
aos dados e de alterações que podem ter ocorrido em um contexto específico.
Entendibilidade: grau em que o dado tem atributos que possibilite ser lidos e
interpretados pelos usuários, e são expressos através de linguagens apropriadas,
símbolos e unidades, como o uso de metadados, em um contexto específico de uso.
Neste trabalho, avalia-se a acurácia semântica. Conforme Batini e Scannapieco
(2016), essa dimensão é aplicável a dados estruturados, que foram analisados nesta
dissertação.

2.2 Avaliação da Qualidade de Dados
A inconsistência dos dados, geralmente, é o resultado da violação de regras. As
regras de qualidade são restrições que validam os relacionamentos dos dados e podem
ser verificadas através de processos automatizados. Segundo Maydanchik (2007), elas
são o pilar para a avaliação da qualidade e, se forem apropriadamente projetadas,
permitem a identificação e classificação precisa dos problemas nos dados.
A DataONE, fundação dedicada à Ciência Ambiental, propõe inovação através
de uma estrutura distribuída que atenda às necessidades da ciência e da sociedade
para acesso aberto, robusto e seguro aos dados observacionais da Terra. Essa
organização apresenta o ciclo de vida do dado em oito componentes: Planejar, Coletar,
Assegurar, Descrever, Preservar, Descobrir, Integrar, Analisar.
Apesar da qualidade de dados estar presente principalmente na etapa de Coleta
e Assegurar, a organização afirma que é necessário garantir a qualidade dos dados
antes de serem coletados, inseridos ou analisados e a monitoração da qualidade deve
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estar em todo o ciclo de vida dos dados. Ainda antes da coleta dos dados, é necessário
definir padrões a serem usados durante o projeto incluindo a atribuição de
responsabilidades, unidades de medida e os metadados a serem capturados. Isso
reforça a abordagem de Maydanchik (2007) que a qualidade de dados deve ser
encarada como um projeto.
Maydanchik (2007) define que um projeto de avaliação da qualidade tem como
objetivo identificar elementos de dados errados e consiste em quatro fases, que serão
detalhadas a seguir. Esse estudo é de interesse desta dissertação, uma vez que propõe
o projeto e automação das regras de qualidade para o monitoramento contínuo da base
de dados. Neste trabalho, foram utilizados na avaliação as fases de Planejamento,
Preparação e Implementação.

2.2.1 Fase de Planejamento
Conforme Maydanchik (2007), esta fase especifica o conjunto de dados sobre as
quais a avaliação da qualidade dos dados irá operar, onde o escopo do projeto e os
objetivos são definidos. Há 3 formas de escolher esse conjunto. A primeira opção é
aplicar a avaliação da qualidade para uma base de dados específica. Isso cria um
escopo restrito, em que sabe-se exatamente quais tabelas, registros e campos são
relevantes e podem fornecer definições claras. Esta pode ser uma boa maneira de
iniciar um projeto da qualidade de dados em uma organização, uma vez que produz
resultados tangíveis em um curto período de tempo. Permite começar a ganhar
experiência no gerenciamento de qualidade de dados e a chance de sucesso é maior
em um projeto pequeno e bem definido.
A principal desvantagem é que a quantidade de trabalho necessário para avaliar
a qualidade dos dados não cresce proporcionalmente ao volume dos dados alvo uma
vez que, geralmente, avalia-se a qualidade de um dado comparando-o com muitos
outros dados que podem estar inicialmente fora do escopo do projeto. Para validar um
conjunto de dados, geralmente compara-se com muitos outros elementos de dados.
Isso significa que, automaticamente, avalia-se parcialmente a qualidade desses outros
elementos de dados, mesmo que estejam fora do escopo do projeto. Da mesma forma,
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uma regra de qualidade de dados que valida um determinado elemento de dados pode
ser aplicada a todos os registros, ou apenas a um subconjunto, com quase a mesma
quantidade de esforço. Assim, reduzir o conjunto de registros não diminui
significativamente a carga de trabalho.
A segunda opção é realizar avaliação de qualidade de dados de um banco de
dados inteiro. Exige uma visão mais ampla dos dados e do design de um número muito
maior de regras de qualidade de dados. No entanto, também é muito mais eficiente e
produz resultados mais valiosos. No final do projeto, pode-se criar um quadro de
avaliação de qualidade de dados que mostre dados aptos para uma variedade de
objetivos e projetos individuais. Os resultados podem ser reutilizados posteriormente
para limpeza de dados e outras iniciativas.
A terceira opção é ter uma visão geral da empresa da avaliação da qualidade
dos dados. Essa abordagem tem uma grande vantagem. Os dados em diferentes
bancos de dados geralmente são relacionados ou mesmo redundantes. Muitas regras
de qualidade de dados podem ser projetadas comparando tais dados, e os relatórios de
erros resultantes são muitas vezes muito mais abrangentes do que o que poderia ser
obtido se os dados em cada banco de dados fossem validados separadamente. No
entanto, quando o objetivo do projeto se limita à avaliação da qualidade dos dados
dentro de um banco de dados, muitas vezes não é justificável trazer outros bancos de
dados para a avaliação. Afinal, ele adiciona um pouco de tempo e custo para o projeto.
Por outro lado, quando a avaliação da qualidade dos dados é planejada como um
exercício em toda a empresa, pode-se avaliar a qualidade dos dados em vários bancos
de dados simultaneamente e obter resultados superiores.

2.2.2 Fase de Preparação
Para Maydanchik (2007), o objetivo dessa fase é preparar-se para o desenho de
regras de qualidade de dados. Envolve carregar os dados e metadados em uma área
de armazenamento. Um bom ponto de partida é reunir os dicionários de dados e
modelos atualizados, uma vez que o entendimento desses metadados é uma chave
para projetar as regras de qualidade.
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Carregar dados em uma área de preparação. Em um ambiente preparado, é
possível depurar e executar programas de qualidade de dados sem que haja perda de
desempenho do banco de dados em produção. Permite, também, manipular e
reestruturar os dados sempre que necessário para a avaliação.
Coletar modelos de dados e dicionários de dados. Catálogos de dados e
modelos de dados são a fonte de inúmeras regras de qualidade de dados. Catálogos
de dados são coleções de metadados básicos sobre atributos de dados. Eles incluem
listas básicas de atributos, descrições detalhadas e padrões de uso, bem como
informações de referência, incluindo valores válidos, seus significados e valores padrão.
Configuração de um repositório de metadados. Pode ser impossível gerenciar as
regras de qualidade caso não haja o planejamento de um repositório (data warehouse)
de metadados. Esse repositório é uma coleção de ferramentas para organização e
análise de metadados, que pode oferecer uma visão de alto nível da qualidade de
dados e apresentar os resultados do projeto de avaliação em um scorecard interativo.

2.2.3 Fase de Implementação
Para Maydanchik (2007), a fase de implementação é o aspecto central da
avaliação da qualidade de dados. É quando as regras de qualidade são identificadas,
projetadas e programadas. No entanto, antes de começar a escrever consultas,
recomenda-se prever

um tempo e cuidado com a perfilação de dados, também

conhecida como análise exploratória, quando se verifica seu estado real.
A perfilação de dados se originou de técnicas de criação de perfil de atributos,
que produzem estatísticas básicas de atributos, além de frequências de valor e gráficos
de distribuição. O seu significado expandiu-se bastante e é usado para descrever várias
técnicas experimentais destinadas a examinar os dados e entender sua estrutura e
dependências. Apesar de ser uma linha tenue, há diferenças entre avaliar e perfilar
dados. O perfil de dados informa como são os dados; a avaliação da qualidade dos
dados descreve quão bons eles estão.
A razão pela qual perfilar dados é tão importante é que os dados reais costumam
ser muito diferentes do teoricamente esperado. Com o tempo, os modelos de dados e
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os dicionários tornam-se imprecisos e desatualizados. Deste modo, perfilar é a chave
para criar regras corretas de qualidade de dados. Essa atividade pode produzir
metadados úteis, a serem utilizados como insumo para a implementação.
Existem muitas técnicas de criação de perfis de dados. No entanto, o autor
identifica que os quatro grupos a seguir são mais úteis na avaliação da qualidade dos
dados.
− Perfilação de atributos: examina os valores dos atributos de dados individuais e
produz informações sobre estatísticas básicas, valores frequentes e distribuição
de valores para cada atributo.
− Perfilação de relacionamentos: é um exercício para identificar chaves e
relacionamentos entre entidade.
− Perfilação de modelo de transição de estado: é uma coleção de técnicas para
análise do ciclo de vida de objetos dependentes de estado e fornecimento de
informações sobre a ordem e a duração de estados e ações.
− Perfilação de dependência: usa programas para procurar por relacionamentos
ocultos entre valores de atributo.
Após a perfilação, é feita a criação das regras de qualidade, que são a principal
ferramenta da avaliação da qualidade. São restrições que validam as relações de dados
e podem ser implementadas em um programa. As regras de qualidade enquadram-se
em 5 categorias:
− Restrições de atributos de domínio, que restringem valores permitidos de dados
individuais.
− Regras de integridade relacional, derivadas dos modelos de dados relacionais e
que aplicam-se a vários registros por vez e reforçam a integridade referencial
dos dados.
− Regras de dados históricos, que incluem restrições e padrões de valores
dependentes do tempo e histórico de eventos.
− Regras dependentes do estado, que impõem restrições no ciclo de vida de
objetos específicos descritos pelos chamados modelos de transição de estado
(por exemplo, solicitações de seguro ou emprego).
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− Regras de dependência, que descrevem relacionamentos complexos entre
atributos, incluindo correlações.
As regras identificadas devem ser codificadas em programas, seja por meio da
implementação de queries simples ou procedures mais complexas. É importante que
sejam projetadas de tal forma que seja possível re-executar a regra a qualquer
momento (MAYDANCHIK, 2007).

2.2.4 Refinamento
Conforme Maydanchik (2007), nessa fase, os erros encontrados são validados e
as regras de qualidade são melhoradas para se atingir a máxima acurácia na
identificação dos erros.
A avaliação da qualidade de dados depende da capacidade de usar regras de
qualidade de dados para identificar com precisão todos os erros nos dados. No entanto,
em um primeiro momento, é muito difícil criar regras perfeitas. Deste modo, é
imprescindível corrigir, melhorar ou eliminar regras para melhorar a precisão da
avaliação. A categorização dos erros identificados por uma regra também ajuda a
distinguir erros de diferentes tipos e apresentar relatórios que indiquem claramente a
localização e natureza dos erros.
Um scorecard de qualidade de dados pode ser criado como produto central do
projeto de avaliação da qualidade de dados. Pode-se fornecer informações em diversos
níveis de detalhamento e pontuações, permitindo-se analisar e resumir a qualidade em
várias dimensões e para diferentes objetivos.

2.3 Métodos para Avaliação da Qualidade de Dados
Diversos métodos foram propostos na literatura, que servem como guia para as
atividades relacionadas a qualidade de dados, que serão abordados a seguir.
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2.3.1 Total Information Quality Management - TIQM
Em 1999, Larry English publicou o Total Quality data Managemen (TQdM), que
ficou conhecido como Total Information Quality Management (TIQM). Informações são
dados em um contexto. Assim, para o autor, um dos aspectos da qualidade da
informação é a qualidade do dado, que devem ter valores corretos, definição e
significado claros.

Os defeitos nos dados causarão defeitos nas informações

apresentadas.
O TQdM tem 6 processos. Neste trabalho, foi utilizado o processo P2, dado que
o trabalho enfoca o processo de avaliação da qualidade. Esse processo foi escolhido
como insumo por identificar detalhadamente os passos necessários para a avaliação da
qualidade automatizada. Entre as categorias de automação abordadas por English
(1999), estão as ferramentas para identificação de regras, que são de interesse desta
dissertação.
English (1999) descreve primeiramente o processo 6 (P6), que estabelece o
ambiente da qualidade da informação. O P6 é mais que um único processo. Promove a
mudança cultural da empresa para transformá-la em uma cultura de qualidade da
informação.

Representa os requisitos sistêmicos, gerenciais e culturais para um

ambiente de melhoria da qualidade da informação. Para English (1999) é fundamental
quebrar paradigmas, entre esses, que a falta de qualidade é um custo “normal” do
negócio. A chave para esse processo é o entendimento do valor da qualidade e torná-la
uma reponsabilidade de todos na organização.
O processo 1 (P1) avalia a definição dos dados e a arquitetura de qualidade da
informação. Esse processo define as características essenciais e críticas da definição
de dados e arquitetura da informação. Os requisitos mínimos incluem nome dos dados,
definições, conjunto de valores válidos e regras de negócios pertinentes.
O processo 2 (P2) avalia a qualidade da informação. Entre as atividades desse
processo estão identificar as fontes de validação, definir a amostra de dados e
estabelecer as características que serão medidas, tais como completude, conformidade
com regras de negócios e acurácia.
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O processo 3 (P3) mede os custos da informação sem qualidade. Uma das
atividades é identificar os objetivos do negócio, tais como aumentar os lucros, aumentar
a satisfação do cliente ou reduzir custos. As medidas para quantificar os custos da
qualidade pobre devem se basear nesses objetivos.
O processo 4 (P4) faz a reengenharia e a limpeza de dados. Esse é o processo
de melhoria que elimina dados defeituosos para atingir um nível aceitável de qualidade.
As fontes de dados são analisadas para identificar anomalias, padrões nos dados e
significados semânticos. Busca-se potenciais registros duplicados e preenche-se os
valores conhecidos faltantes.
O processo 5 (P5) melhora a qualidade do processo. Esse processo analisa as
causas-raiz dos problemas, planeja e implementa um processo de melhoria que evite
os defeitos nos dados.
O processo P2 de English (2009) foi utilizado neste trabalho como base para a
modelagem da avaliação da qualidade, uma vez que este trabalho aborda
principalmente a etapa de avaliação da qualidade.
O processo P2, avaliação da qualidade da informação, procura medir a qualidade
dos dados em um banco de dados ou arquivo, ou saída de dados de um processo.
A avaliação da qualidade da informação deve assegurar que as características
de qualidade dos dados estejam em conformidade com as expectativas dos usuários, a
fim de executar seus processos de negócios ou apoiar suas decisões com sucesso. O
objetivo da avaliação da qualidade da informação é (i) certificar-se de que os processos
estão funcionando corretamente (ii) identificar processos e dados que exigem melhorias
(iii) certificar a confiabilidade dos dados para os que dependem dele (iv) fornecer
feedback aos produtores de informações que a criam e mantêm e (v) desenvolver uma
linha de base para calcular os custos das informações de não-qualidade
A eficácia de uma avaliação da qualidade da informação depende de quatro
fatores:
- Medindo os dados certos
- Contra as medidas certas
- Usando a(s) técnica(s) de medição correta
- Fornecer a interpretação e o feedback corretos.
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No Anexo A, lista-se os passos do processo P2, conforme descrito por English
(1999).
A primeira forma de avaliação é a avaliação automatizada da qualidade da
informação que analisa os dados para a conformidade com as regras comerciais
definidas, que é de interesse deste trabalho. O segundo é uma avaliação da qualidade
da informação física para garantir a precisão dos dados comparando os valores de
dados com os objetos ou eventos do mundo real que os dados representam. A
avaliação permite determinar se os dados estão em conformidade com as regras de
negócios e se os valores são válidos ou estão dentro de limites razoáveis. No entanto,
testes automatizados não podem determinar se os dados são acurados em muitas
situações. O processo de automatização da avaliação de dados é a inspeção da
qualidade de dados utilizando ferramentas de software para analisar dados em
conformidade com regras de negócios. O fato de medir exige que defina-se as regras
de negócios. Os tipos de testes incluem:


Completude de valores baseado no seu ciclo de vida



Validade ou conformidade de regras de negócios. Isso inclui:
− Valores do domínio
− Ranges, testes de razoabilidade
− Unicidade por meio de chave primária
− Integridade referencial
− Regras de dependência
− Consistência do formato



Acurácia



Não duplicação de valores



Pontualidade
Conforme English (1999), existem três categorias gerais de ferramentas

automatizadas para avaliação da qualidade de dados, abordadas a seguir:
Ferramentas de descoberta de regras com capacidade de relatório de
exceção. Este trabalho baseia-se nas ferramentas de descoberta de regras, que são
produtos especializados em mineração de dados que se concentram nas regras de
negócios que realmente são praticadas. Essas regras podem suportar a preparação
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dos dados para a limpeza. As ferramentas de descoberta de regras analisam os dados
para descobrir padrões, relacionamentos e regras úteis nos dados. Eles usam métodos
de mineração de dados ou algoritmos de inteligência artificial para analisar os dados e
descobrir regras de negócios úteis para o gerenciamento da qualidade da informação.
Alguns desse padrões podem ser:
− Contagem de valores de domínio
− Distribuição de frequência
− Padrões de valores de dados em dados não-atômicos, como nomes e
endereços não formatados ou dados textuais
− Fórmulas ou algoritmos de cálculo
− Relacionamentos
− Semelhanças de itens
− Correlação de valores de dados em diferentes campos, como endereço e
código postal
− Padrões de comportamento que podem indicar possíveis fraudes
Este trabalho busca por padrões que correlacionem os valores de dados em
diferentes campos. Uma das vantagens dessas ferramentas é a capacidade de
descobrir regras de negócios que não foram identificadas por meio de análise ou que os
usuários não tenham conhecimento. Em adição, essas ferramentas podem identificar
com sucesso os padrões de fraude, uma das formas mais graves dos problemas de
qualidade. Para English (1999), essas ferramentas requerem as seguintes etapas:
− Identificar arquivos em que os relacionamentos entre os dados podem ter
regras de negócios. Usar regras definidas que possam revelar padrões de
fraude para identificar os dados específicos para análise.
− Extrair e formatar os dados em um formato legível pela ferramenta de
descoberta de regras,
− Identificar dados que podem não estar associados a regras de negócios
significantes, excluindo-os da avaliação. O desempenho dessas ferramentas
depende fortemente da quantidade de campos que estão sendo analisados e
comparados.
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− Caso um grupo de informações tenha um número muito alto de campos, pode
ser necessário quebrar os campos em dois ou mais grupos para análise.
Cada agrupamento deve ter campos que participem logicamente nas regras
de negócios importantes.
− Para arquivos que possuem um grande volume de registros, uma amostra
aleatória pode ser selecionada para minimizar a descoberta de regras sem
sentido.
− A experiência com cada grupo de informação levará ao conhecimento sobre
os ajustes necessários dos testes de análise.
Software de análise da qualidade da informação. Esses produtos diferem das
ferramentas de descobertas de regras na medida em que é necessário definir e manter
os testes de regras de negócios a serem executados. Essas regras são armazenadas
no repositório ou no dicionário da ferramenta.
Softwares desenvolvidos internamente para avaliação. São programas
codificados internamente que podem ser executados diretamente na plataforma onde
os dados são criados.
English (1999) também identifica outras categorias de ferramentas e técnicas
que podem apoiar as atividades de qualidade de dados.
− Ferramentas de análise da qualidade da informação: extraem dados de
um banco de dados ou processo, medem sua qualidade, como
conformidade com as regras e reportam a análise.
− Ferramentas de reengenharia de dados, limpeza e transformação:
extraem, padronizam, transformam, corrigem e aprimoram os dados, com
o fim de migrá-los para um data warehouse.
− Ferramentas de prevenção de defeitos: impedem que erros de dados ou
violação de regras de negócios entrem em um banco de dados.
− Ferramentas de gerenciamento de qualidade de metadados: são
ferramentas de controle que fornecem gerenciamento da qualidade de
metadados, como definição e controle das regras de negócios, regras de
transformação de dados, ou que fornecem avaliação do metadado em si,
como a conformidade com os padrões de nomeação de dados.

32

2.3.2 CDQ
Em Batini et al. (2009) apresenta-se uma comparação sistemática entre os
métodos para a avaliação e melhoria da qualidade dos dados. Nesse estudo, os
autores apresentam as fases, estratégias, processos, dimensões e métricas escolhidas
em cada método e tipos de dados considerados.
Apesar de apresentarem diferenças em como os métodos consideram essas
perspectivas, é possível identificar uma sequência de atividades, composta por três
fases. Essas fases foram definidas no método Comprehensive Data Quality (CDQ),
proposto em 2008 (BATINI et al., 2008). A Figura 1 mostra as três fases do CDQ
(BATINI et al., 2008): reconstrução do estado, avaliação e escolha do processo de
melhoria.
Na primeira fase do método, os relacionamentos relevantes entre as unidades
organizacionais, processos, serviços, fontes de dados e conjuntos de dados são
reconstruídos e documentados. Essas relações são modeladas utilizando matrizes que
descrevem quais unidades organizacionais usam os dados e suas funções nos
diferentes processos de negócios. Além disso, nessa fase, os processos são descritos
juntamente com a contribuição na produção de bens e serviços e as regras legais e
organizacionais que disciplinam os fluxos de trabalho. Os passos dessa fase são:
identificação e definição do problema, foco no dado e foco em processos e serviços
Nessa fase, os problemas em relação às dimensões da qualidade são
identificados. Por exemplo, usuários podem reclamar sobre falta de acurácia nas
consultas, dados incompletos, e atrasos na atualização dos registros.
Uma vez que os principais problemas de qualidade de dados foram detectados,
os conjuntos de dados correspondentes identificados e suas relações organizacionais
reconstruídas, pode-se realizar a fase de avaliação quantitativa da qualidade dos
dados. Nessa fase, é feita a análise do modelo de dados, análise dos requisitos de
qualidade, identificação das áreas críticas, modelagem do processo e seleção das
dimensões da qualidade. Na etapa de avaliação, as dimensões da qualidade são
medidas e avaliadas para estabelecer novos objetivos de qualidade de dados e medir a
qualidade real dos dados. O termo avaliação é usado quando as medições são
comparadas a valores de referência, com o fim de obter um diagnóstico de qualidade.
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Para isso, é necessário selecionar um subconjunto de dimensões de qualidade
relevantes e métricas relacionadas. Em seguida, as métricas de qualidade devem ser
aplicadas aos fluxos de dados e dados, a fim de fornecer uma avaliação quantitativa
dos problemas de qualidade identificados na etapa anterior. A segunda fase define
novos níveis de qualidade alvo que são necessários para melhorar a qualidade dos
processos e avalia custos e benefícios correspondentes. Adicionalmente, localiza as
variáveis críticas afetadas pela má qualidade (BATINI et al., 2009).

Figura 1: Método CDQ

Fonte: Adaptado de Batini et al. (2008)

A terceira fase, não abrangida neste estudo, consiste em cinco etapas e visa a
identificação do melhor processo de melhoria: a seqüência de atividades com maior
relação custo / efetividade. Novos níveis de qualidade alvo são definidos considerando
custos e benefícios. Diferentes atividades de melhoria podem ser realizadas para
alcançar novos objetivos de qualidade. O método recomenda a identificação de todas
as técnicas de melhoria orientadas por dados e processos para os diferentes bancos de
dados afetados pela má qualidade. Um conjunto de técnicas de melhoria mutuamente
consistentes constitui um processo de melhoria. Finalmente, o processo de melhoria
mais adequado é selecionado através da análise custo-benefício.
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O método CDQ é de interesse desta dissertação por abordar a acurácia
semântica. Em relação a estratégia orientada a dado, provê apoio à localização e
correção de erros. A atividade de localização de erros identifica erros por meio da
detecção dos registros que não satisfazem um conjunto de regras de qualidade. Assim
sendo, utilizar esse método é relevante para este estudo, em que um dos objetivos é
avaliar a acurácia semântica de uma base de dados.
Em Batini et al. (2009) os métodos são classificados como de auditoria,
completos, operacionais e econômicos. Os métodos completos, como o TIQM e CDQ,
provêm suporte tanto para a avaliação quanto para a fase de melhoria. São métodos de
propósito geral que podem ser aplicados em diferentes contextos. Os métodos que
auditam são mais detalhados em relação a como selecionar as técnicas de avaliação
mais adequadas. Além disso, esses métodos identificam todos os tipos de problemas,
independentemente das técnicas de melhoria que devem ser aplicadas. Os métodos
operacionais abordam a avaliação da qualidade a partir da identificação dos problemas
e buscam uma abordagem de melhoria que seja mais adequada para tratar esses
problemas. Uma das principais contribuições é a identificação de um conjunto de
dimensões relevantes e a descrição de alguns métodos diretos para avaliá-las.
Para Batini et al. (2009), a completude dos métodos diminui à medida em que se
concentram em contextos particulares. Percebe-se que os procedimentos de avaliação
são descritos mais precisamente em métodos operacionais que se concentram em um
contexto específico e não em métodos de uso geral. A especialização reduz a sua
integridade e aplicabilidade se comparados com métodos completos, mas aumenta a
eficiência das técnicas propostas. Além disso, são mais eficientes quando se
concentram em uma questão da qualidade particular, especialmente na aplicação de
técnicas orientadas a dados.
Assim sendo, além dos processos de avaliação propostos por English (1999) e
Batini (2008), este estudo utilizou o Data Quality Assessment (DQA), proposto por
Pipino et al. (2002), que discute as definições operacionais que podem ser utilizadas
para medir as diferentes dimensões da qualidade, conforme abordado a seguir.
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2.4 Métricas para Avaliação da Qualidade de Dados
Segundo Heinrich et al. (2018), as métricas de qualidade de dados são
necessárias por duas razões principais. Primeiro, os valores das métricas são utilizadas
para suportar a tomada de decisão baseada em dados. Neste caso, são necessárias
métricas de qualidade de dados bem fundamentadas para indicar em que medida os
tomadores de decisão devem confiar nos valores de dados. Em segundo lugar, os
valores métricos são utilizados para apoiar uma gestão orientada economicamente à
qualidade de dados. Neste contexto, a melhoria da qualidade dos dados deve se aplicar
se os benefícios da informação de alta qualidade não superam os custos associados.
Conforme Pipino et al. (2002), a avaliação da qualidade pode ser objetiva ou
subjetiva. A avaliação objetiva é baseada em métricas e pode ser (a) independente do
contexto, na qual as métricas refletem o estado do dado e podem ser aplicadas a
qualquer conjunto de dados sem conhecimento do contexto (b) dependente do
contexto, na qual as métricas incluem as regras de negócios da organização e órgãos
regulatórios e restrições que são específicas do domínio.
Guo et al. (2018) também dividem as estratégias de avaliação como
independentes da aplicação e dependentes da aplicação, em que o conhecimento do
domínio é necessário para verificar erros de lógica. Para os autores, a avaliação e o
monitoramento da qualidade de dados são a chave para resolver os problemas de
qualidade. Embora existam visões diferentes sobre o significado da qualidade de
dados, a qualidade geralmente é considerada como um conceito de classificação
hierárquica, e cada classe de qualidade é eventualmente decomposta em dimensões
específicas de qualidade de dados. Na Figura 2, o núcleo da avaliação da qualidade de
dados é como avaliar cada dimensão corretamente. Sugere-se que os usuários devem
escolher indicadores importantes para medir de acordo com suas necessidades.
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Figura 2: Classificação das ferramentas de qualidade de dados

Fonte: Adaptado de Guo et al. (2018)

A melhoria da qualidade de dados pode ser vista da perspectiva da prevenção,
onde em todas as etapas do ciclo de vida do dado busca-se estratégias que impeçam
que dados sujos ocorram. Outra perspectiva seria o pós-diagnóstico, ou seja, devido à
evolução ou integração de dados, os dados sujos surgem gradualmente. Este trabalho
apresenta-se na perspectiva de pós-diagnóstico. No entanto, vale salientar que as
regras implementadas poderão ser utilizadas como insumo para prevenção de dados
sujos.
Pipino et al. (2002) apresentam três formas funcionais para avaliação da
qualidade de dados, que podem ser refinadas por parâmetros:


Razão Simples: essa forma pode auxiliar a medir as dimensões acurácia,
completude, consistência, concisão na representação, relevância e facilidade
de manipulação. A razão simples mede a razão entre os resultados
desejados em relação ao total de resultados obtidos em uma determinada
dimensão da qualidade. Por exemplo, a dimensão completude pode ser
avaliada por meio de diferentes métricas, dependendo da perspectiva da
análise. No nível de dado, uma das métricas pode avaliar o número de
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valores nulos em uma coluna de uma tabela no Banco de Dados, dividindo
pelo total de itens da coluna.


Operador Mínimo ou Máximo: essa forma lida com as dimensões que exigem
a agregação de múltiplos indicadores de qualidade. Uma dimensão
interessante para a qual pode-se utilizar o operador mínimo é a credibilidade.
Em geral, essa dimensão compara uma avaliação individual do dado em
relação a padrões aceitáveis ou experiências anteriores. Essa dimensão
considera valores conservadores, cuja classificação de acordo com o menor
valor será adotada.



Média Ponderada: utilizada na avaliação com múltiplas variáveis e pode ser
uma alternativa ao Operador Mínimo. Essa forma é indicada se a empresa
tem uma boa compreensão da importância de cada variável para a avaliação
geral de uma dimensão.

Neste trabalho, foram utilizadas as métricas objetivas apresentadas por Pipino et
al. (2002), tanto independentes do contexto quanto dependentes do contexto. Conforme
salientado pelos autores, na prática, algumas dimensões, como a acurácia, podem ser
medidas pelo número de erros. No entanto, o problema é que determinar o que é um
erro requer um conjunto de critérios claros.
Conforme destacado por Guo et al. (2018), uma parte essencial da melhoria da
qualidade de dados é resolver os problemas de inconsistências de dados, que surgem
da violação de regras. Embora as pesquisas na área de qualidade de dados tenham
feito algumas conquistas, ainda há necessidade de mais exploração em alguns
aspectos. Muitos sistemas assumem que os metadados estão disponíveis, mas como
adquiri-los automaticamente ainda é um problema teórico e prático. Apesar de existirem
muitas revisões da avaliação da qualidade de dados, a sua eficácia continua a ser
testada e os métodos existentes são dignos de mais pesquisas e melhorias na
perspectiva de viabilidade e eficiência.
No tópico a seguir, serão apresentadas algumas abordagens para aplicação de
regras de qualidade e levantamento de inconsistências em uma base de dados.
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2.5 Métodos automatizados para avaliação da qualidade utilizando regras de negócios
Conforme Embury et al. (2009) os erros dos dados podem se espalhar em novos
bancos de dados, causando o fenômeno conhecido como “poluição de dados”. Neste
caso, torna-se mais difícil descobrir a fonte do erro, uma vez que ele se espalhou por
vários sistemas. Deste modo, a avaliação automática da qualidade antes que esse
conjunto seja utilizado por outros componentes computacionais é uma forma pela qual
a disseminação da poluição de dados pode ser limitada. É possível combinar
indicadores de qualidade em um único índice de qualidade. Esse índice pode ser
insumo para decidir-se por aceitar (ou seja, confiar) ou rejeitar o dado.
Foram desenvolvidas pesquisas para automatizar a aplicação de regras de
negócios ao processo de qualidade. Entre essas abordagens, há a criação de uma
máquina de regras. No trabalho de Isakh e Widagdo (2016), as regras de negócios são
modeladas e armazenadas em banco de dados relacional.
Abdullah et al. (2009) também descrevem a implementação de um sistema
baseado em regras para aplicar regras de conformidade em cobranças médicas. Os
autores desenvolveram um mecanismo de regras em SQL usando stored procedures.
As regras foram armazenadas no banco de dados, juntamente com sua descrição e
prioridade.
A base de regras é composta por três entidades: meta-regras, regras e variáveis
lógicas. Nesse estudo, sugere-se a identificação de novas regras automaticamente com
técnicas de aprendizado de máquina, analisando os padrões de respostas dos seguros
em relação às faturas.
Conforme Saha e Srivastava (2014), pode ser impossível especificar regras de
qualidade manualmente. Uma alternativa é aprender as regras a partir dos próprios
dados. Os autores sugerem os padrões de aprendizado da Dependência Funcional
Condicional, com o fim de encontrar regras robustas.
Alpar e Winkelsträter (2014) apresentam uma abordagem de avaliação da
qualidade orientada a dados. Nesse trabalho, definem-se três classes de técnicas para
a qualidade orientada a dados: técnicas probabilísticas, técnicas baseadas em
conhecimento e técnicas empíricas. A técnica tratada nesse estudo é baseada em
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conhecimento, em que se analisam as relações entre os diferentes atributos ou grupo
de dados.
Nessa abordagem, um valor outlier pode ser um valor dentro do alcance desse
atributo, mas incomum em combinação com outros atributos do mesmo objeto ou em
relação a outros objetos. Assim, são criadas regras de associação a partir de dados
existentes que podem ser usadas para identificar desvios de padrões estabelecidos que
podem resultar de problemas de qualidade de dados.
Para os autores, há situações em que as regras de negócios ainda não foram
definidas e os padrões de manipulação podem, então, surgir na prática. Ademais,
alguns problemas podem limitar as especificações de negócios:


As regras de negócios podem não estar suficientemente documentadas



As regras de negócios podem não ser aplicadas regularmente, de modo
que os funcionários não tenham conhecimento delas



As regras de negócios podem estar confusas, desatualizadas ou
genéricas, de modo que seu uso requer mais conhecimento implícito.

Portanto, pode ser útil recuperar regras a partir de transações de sistemas em
produção. Os desvios desses padrões podem sinalizar problemas de qualidade de
dados.
Este trabalho utilizou a técnica baseada em conhecimento abordada por Alpar e
Winkelsträter (2014), em relação a descobrir regras a partir de um conjunto de
transações. No entanto, ao invés de criar regras de associação, foram aplicadas regras
de Dependência Funcional Condicional (CFD), conforme explanado a seguir.
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2.6 Dependências Funcionais Condicionais (CFD)
Antes de entender as CFDs, é preciso compreender o principal conceito que a
compõe que são as dependências funcionais.
Dados dois conjuntos de atributos A e B de uma entidade, diz-se que:
B é funcionalmente dependente de A ou
A determina B ou
B depende de A,
se a cada valor de A estiver associado um, e só um, valor de B.
Se A determina B então B não é funcionalmente dependente de nenhum
subconjunto de A.
Uma dependência funcional é representada por:
A → B A – denominado Determinante

As CFDs são dependências funcionais aplicadas apenas a um subconjunto de
dados, de acordo com o contexto em que elas se encontram. De acorto com Fan et al.
(2011), as CFDs estendem as dependências funcionais tradicionais (FDs), aplicando
padrões de constantes que estão semanticamente relacionadas às dependências. Os
autores consideram que as CFDs são mais efetivas do que as FDs na detecção e
reparação de inconsistências de dados, pois as FDs são insuficientes para descrever as
restrições de alguns cenários.
Por exemplo, um determinado banco de dados tem uma tabela de clientes
denominada Cust (country, area-code, phone, street, city, zip), cuja
instância está representada no Quadro 2.
Quadro 2 – Exemplo de Tabela com Dados de Clientes

country

area-code

phone

street

city

zip

44
44
01

131
131
908

1234567
3456789
3456789

Mayfield
Crichton
Montain Ave

NYC
NYC
NYC

EH4 8LE
EH4 8LE
07974

Fonte: Adaptado de Fan et al. (2011)
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Considerando a tabela mencionada, é possível afirmar que as seguintes
dependências funcionais satisfazem o banco de dados.
cust[country, area-code, phone]
cust[country, area-code]

→

→

cust[street, city, zip]

cust[city]

Apesar disso, os dados não estão consistentes. No Reino Unido, o CEP
determina unicamente uma rua. Essa restrição expressa uma parte fundamental da
semântica dos dados e pode não ser válida para outros países. Assim sendo, ela não
pode ser expressa como uma tradicional FD, porque a restrição não é aplicável a
relação inteira; em vez disso, ela se aplica apenas às tuplas que representam os
clientes do Reino Unido.
cust([country = 44, zip])

→

([street])

Quadro 3 – Exemplo de Tabela com Dados de Clientes, regra por CEP

coun/try

area-code

phone

street

city

zip

44
44
01

131
131
908

1234567
3456789
3456789

Mayfield
Crichton
Montain Ave

NYC
NYC
NYC

EH4 8LE
EH4 8LE
07974

Fonte: Adaptado de Fan et al. (2011)

Dentro do mesmo contexto, é possível derivar algumas regras. No Reino Unido,
se o código de área é 131, então a cidade tem que ser EDI. Nos EUA, se o código de
área é 908, então a cidade tem que ser MH. As 3 duplas violam essas restrições.
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Quadro 4 – Exemplo de Tabela com Dados de Clientes, regra por cidade

id

country

area-code

phone

street

city

zip

t1
t2
t3

44
44
01

131
131
908

1234567
3456789
3456789

Mayfield
Crichton
Montain Ave

NYC
NYC
NYC

EH4 8LE
EH4 8LE
07974

Fonte: Adaptado de Fan et al. (2011)

cust([country = 44, area-code=131]

→

[city = EDI])

cust([country = 01, area-code=908]

→

[city = MH])

Por meio desses exemplos, é possível notar que as CFDs capturam
inconsistências que os FDs tradicionais não conseguem detectar. Isso porque as
restrições tradicionais foram desenvolvidas principalmente para o design da tabela, não
para limpeza de dados. No mundo real, há restrições condicionais em um subconjunto
de dados, que não podem ser expressas como FDs tradicionais, porque não são
aplicáveis na relação inteira.
Derivar um conjunto completo de restrições de integridade que rege com
precisão as políticas de uma organização e a semântica de domínio é uma tarefa
primordial para melhorar a qualidade dos dados. Essas regras determinam os
relacionamentos entre um conjunto restrito de valores de atributos que se espera que
sejam verdadeiros em um determinado contexto. Por exemplo, uma organização pode
ter regras como: (a) todos os clientes novos receberão um desconto de 15% em sua
primeira compra e (b) os clientes preferenciais receberão um desconto de 25% em
todas as compras. Essas regras de qualidade semântica podem ser expressas como as
CFDs a seguir:


φ1a : [status = ’NEW’, numPurchases = 1] → [discount = 15%]



φ1b : [status = ’PREF’] → [discount = 25%]
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Há algumas diferenças relevantes entre a semântica das regras de associação e
CFDs. A mineração de regras de associação concentra-se na identificação de
relacionamentos entre um conjunto de itens em um banco de dados. Nas regras de
associação, para conjuntos de itens U, V, a regra U → V indica que U ocorre com V. No
entanto, U também pode ocorrer com outros elementos. CFDs definem uma semântica
restrita na qual, para um conjunto de atributos X, Y, a CFD X → Y indica que os valores
em X devem (somente) ocorrer com os valores correspondentes em Y.
Uma CFD φ sobre R pode ser representada por φ: (X → Y, Tp), onde X, Y são
conjuntos de atributos em R e X → Y é uma dependência funcional (FD). Tp é um
padrão tableau de φ, contendo todos os atributos em X e Y. Para cada atributo B em
(X∪Y), o valor de B para uma tupla em Tp, tp [B], é uma constante do domínio de B ou
'-', representando um valor variável. Por exemplo, as regras φ1a e φ1b são
representadas no Quadro 5. Nas CFDs expressas, o desconto (atributo DISC) depende
funcionalmente do status (atributo STAT) e número de compras do cliente (atributo
NUM-PUR). No entanto, o desconto não é aplicável a todos os clientes. A regra
somente é aplicada a um subconjunto de clientes, a saber, os clientes novos (STAT=
’NEW’) ou preferenciais (STAT = ’PREF’). O valor '-', no atributo NUM-PUR, indica que
a regra expressa na CFD admite um valor variável.

Quadro 5 – Exemplo de CFD

CFD φ: ([STAT, NUM-PUR] → [DISC], T1)
STAT

NUM-PUR

DISC

’New’

1

15

’Pref’

‘-‘

25

Fonte: Adaptado de Chiang e Miller (2008)

Uma CFD melhora as dependências funcionais ao permitir que os valores
constantes sejam associados aos atributos na dependência. Em particular, as CFDs
são capazes de capturar relacionamentos semânticos entre os valores de dados.
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Chiang e Miller (2008) propõem uma ferramenta baseada em dados que pode
ser usada no gerenciamento da qualidade de dados de uma organização para sugerir
possíveis

regras

de

qualidade

dependentes

do

contexto

e

para

identificar

inconsistências. Apesar de existirem várias abordagens estatísticas para a localização
de erros, nenhuma dessas ferramentas se concentram na descoberta de regras de
dependência contextual. Essa abordagem pode ser útil para acelerar o processo de
limpeza.
Segundo Fan et al. (2011), o trabalho de Chiang e Miller (2008) foi pioneiro em
estudar a descoberta de CFDs por algoritmos, uma vez que os trabalhos anteriores a
esse assumiam que as CFDs seriam projetadas manualmente. No entanto, os autores
observaram que o algoritmo proposto por Chiang e Miller (2008) apresentava
problemas com desempenho à medida em que o tamanho da amostra de dados
aumentava. Assim, eles propõem o algoritmo CFDMiner como uma otimização do
estudo de Chiang e Miller (2008). A principal contribuição desse estudo é propor a
cobertura mínima para descoberta das regras, isto é, apresentar o menor número de
regras possíveis e de forma não-redundante. O algoritmo CFDMiner descobre CFDs
com padrões expressos apenas em constantes, cujo output não contém nem atributos
redundantes nem padrões redundantes. O algoritmo proposto por Fan et al. (2011),
baseado na abordagem de Chiang e Miller (2008), foi utilizado neste trabalho.

2.7 Processo de Identificação de Regras

Conforme explanado anteriormente por English (1999), a avaliação da qualidade
automatizada pode utilizar ferramentas de descoberta de regras. Antes de tentar extrair
conhecimento útil dos dados, é importante entender que apenas aplicar algoritmos para
análise de dados não é suficiente para um projeto bem-sucedido de mineração de
dados (DM). O processo de descoberta de conhecimento (KDD) define uma seqüência
de etapas que devem ser seguidas para descobrir conhecimento (por exemplo,
padrões) nos dados. O KDD evoluiu e continua a evoluir, desde a interseção de campos
de pesquisa como aprendizagem de máquina, reconhecimento de padrões, banco de
dados, estatística e inteligência artificial. Enfoca o entendimento de padrões e busca
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extrair conhecimento de alto nível a partir de dados de baixo nível no contexto de
grandes conjuntos de dados.
Desde os anos 1990, diversos processos foram desenvolvidos. A primeira
estrutura básica foi proposta por Fayyad et al. (1996) que posteriormente foi melhorada
por outros autores. O processo descrito pelos autores consiste de 9 passos, conforme
Figura 3.
A etapa “Desenvolver e compreender o domínio” inclui conhecimento prévio
relevante e os objetivos do usuário final do conhecimento descoberto. Já a etapa “Criar
um conjunto de dados de interesse” envolve selecionar um subconjunto de variáveis
(atributos) e pontos de dados (exemplos) que serão utilizados para executar tarefas de
descoberta. Esta etapa geralmente inclui a consulta dos dados existentes para
selecionar o subconjunto desejado.
Figura 3: Processo KDD

Fonte: Adaptado de Fayyad et al. (1996)
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“Limpeza e pré-processamento de dados” é a etapa que consiste em remover
outliers, tratar ruídos e valores faltantes nos dados. Seguida da etapa “Redução e
projeção de dados” que, consiste em encontrar atributos úteis ao aplicar métodos de
redução de dimensão e transformação e encontrar a representação invariante dos
dados.
As tarefas de mineração de dados são, por fim, utilizadas para a descoberta de
padrões, conforme objetivos definidos na Etapa 1, utilizando-se um ou mais métodos
como classificação, regressão e agrupamento, entre outros.
Nota-se que o processo de descoberta de conhecimento possui algumas
atividades em comum com o processo de qualidade de dados. Entre essas, a etapa de
conhecimento do domínio e exploração dos dados, com a seleção do subconjunto de
dados mais relevante. As ferramentas de descoberta de regras demandam a seleção
de um ou mais algoritmos para a identificação de regras e padrões úteis nos dados, que
serão abordadas a seguir.
Em anos recentes, foram publicados diversos estudos sobre a descoberta de
CFDs e seu uso para detecção de inconsistências, reparação e melhoria da qualidade
de dados (DU et al., 2017) (ZHOU et al., 2016) (ZHANG, C.; YUFENG, D., 2015).
Hongxun et al. (2018) afirmam que o desenvolvimento das tecnologias
relacionadas ao Big Data fornece uma base para avaliação da qualidade dos dados.
Nesse trabalho, os autores desenvolveram um sistema de monitoramento on-line de um
Sistema de Energia, de grande importância para melhorar efetivamente a qualidade da
energia e o nível de serviço de fornecimento. Isso porque há também um sistema de
coleta de diversos indicadores tais como tensão de rede, frequência de rede e dados de
transmissão. Assim foi possível realizar a verificação de regras de negócios específicas
e desvios de padrão, que podem indicar situações anormais no fornecimento. Do
mesmo modo, minerar regras que indiquem os padrões dos parâmetros atmosféricos
da CETESB pode ser igualmente importante para a monitoria da qualidade do ar.
Conforme Abdo et al. (2017), a mineração de dados pode desempenhar um
papel fundamental para garantir a qualidade de dados, cujas regras podem ser
reutilizadas de forma eficiente no processo de limpeza de dados. Os autores propõem
uma abordagem para identificação de regras baseadas na CFD, chamada
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Dependências Funcionais Condicionais Constantes Baseadas em Interesse (ICCFDs),
e conduzem um experimento em uma base de dados com registros médicos.
Sadalagi e Kumar (2018) apresentam um método para descobrir Dependências
Funcionais Condicionais Constantes em um banco de dados relacional. Eles
implementam um algoritmo em linguagem SQL e C, em que tabelas no banco de dados
são geradas baseando-se no número de atributos com seus respectivos conjuntos e
subconjuntos. Para os autores, as CFDs são particularmente importantes para a
identificação de objetos e para resolver os problemas de baixa qualidade de dados nas
organizações.
Para Fan et al. (2011), a descoberta de regras é de fato um aspecto crítico para
as ferramentas de qualidade de dados. É irrealístico desenhar CFDs manualmente
para utilizar na limpeza de dados. Deste modo, é necessário ter algoritmos que
descubram ou aprendam automaticamente CFDs a partir de uma base amostral. Os
autores apresentam o algoritmo CFDMiner, para descoberta de CFDs constantes. Esse
algoritmo utiliza uma técnica para minerar conjunto de items fechados e abertos em
paralelo e emprega a busca em profundidade. É possível identificar a relação dos itens
mais frequentes em um determinado conjunto de dados.
Primeiro, um conjunto de itens frequentes é criado, respeitando um valor mínimo
de frequência para os itens. Depois, as regras são geradas pela mineração desse
conjunto. Para garantir resultados válidos, os conceitos de suporte e confiança são
utilizados em cada regra produzida. A medida de suporte indica o percentual de
registros (dentre todo o conjunto de dados) que se encaixam nessa regra. Já a
confiança mede o percentual de registros que atendem especificamente a regra.
Supondo que uma dada instância r e um suporte limiar k, nós temos todos os
conjuntos k-frequentes fechados e seus correspondentes abertos à disposição. O
CFDMiner utiliza como base para essa parte o algoritmo GCGROWTH, que retorna um
mapeamento que associa cada item frequente aberto com o seu correspondente
fechado. Dado esse mapeamento, o CFDMiner trabalha conforme o fluxo apresentado
na Figura 4.
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Figura 4: Fluxo CFDMiner

1.

Para cada conjunto de itens fechados k-frequente (X, tp), adiciona-se

seu conjunto aberto, a uma tabela hash H

2.

Para cada conjunto fechado (X, Tp), associa-se com cada conjunto

aberto (Y, sp) o conjunto de itens RHS (Y, sp) = (X \ Y, tp [X \ Y]). Ou seja,
associa-se com cada conjunto aberto os atributos RHS (consequência)
candidatos aos CFD constantes correspondentes. Durante esse processo,
uma lista ordenada L de todos os k-frequentes são construídos. Os conjuntos
dessa lista são ordenados em ordem crescente de acordo com o seu tamanho.

3.

Para cada conjunto de itens abertos (Y, sp) na lista L, o CFDMiner

executa o seguinte:
a. Para cada subconjunto Y’ ≤ Y tal que (Y’, sp [Y’]) € L, substitui RHS
(Y, sp) com RHS (Y, sp) ∩ RHS (Y’, sp [Y’]).
b. Depois de todos os subconjuntos (Y, sp) serem verificados, o
CFDMiner imprime todos os k-frequentes CFDs constantes Y→A,
(sp || α)) para todos (A, α) € RHS (Y, sp).
Fonte: Fan et al. (2011)

Uma vez que a CFD permite minerar regras dependentes de contexto, pode ser
uma ferramenta útil para a avaliação da acurácia semântica, que será abordado a
seguir.
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2.8 Avaliação da Acurácia Semântica
A ISO 25012:2008 define a acurácia semântica como a proximidade dos valores
dos dados à um conjunto de dados definidos em um domínio considerado
semanticamente correto. O elemento sintático expressa um formato. Já a semântica
relaciona-se com o significado do dado.
O trabalho de Fürber e Hepp (2011) propõe um método para avaliação da
qualidade de dados da Web Semântica, que classifica os problemas de qualidade de
dados e calcula as pontuações de qualidade da informação (QI) para as dimensões
acurácia sintática, acurácia semântica, completude, unicidade e pontualidade com base
em regras de qualidade de dados.
O modelo de regras de qualidade de dados foi projetado para capturar e
estruturar conhecimento do domínio, de modo que possa ser utilizado para calcular as
pontuações. A Web Semântica representa os dados em RDF (do inglês Resource
Description Framework). A estrutura central do RDF é representada por triplas, que
permitem a definição de declarações em sujeito, predicado e objeto.
Com o RDF é possível definir relacionamentos entre coisas, semelhantes a um
modelo de relacionamento de entidade em um banco de dados relacional, mas com
instrumentos mais expressivos, como as relações de classe, em uma conceituação
conhecida como ontologia. Apesar de abordar a qualidade na Web Semântica, os
autores consideram que o trabalho possa ser adotado em outros cenários e bases de
dados. De fato, um aspecto de interesse nesse estudo é a definição de algumas regras
de qualidade de acordo com a dimensão, conforme a Figura 5, apresentando as regras
de dependência funcional como apoio para avaliação da acurácia semântica.
Os autores destacam que a acurácia sintática refere-se a um valor
sintaticamente exato, que é parte de um valor definido para o domínio. Essas regras
definem padrões, sintáticas e faixa de valores admitidos. A acurácia semântica torna-se
mais difícil de avaliar. No entanto, é possível identificar muitos valores semanticamente
incorretos por meio da definição de regras de dependência funcional e integrar
consultas para identificação de violações das regras.
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Figura 5: Proposta de configuração de regras de qualidade para avaliação da qualidade de
dados

Fonte: Adaptado de Fürber e Hepp (2011).

Conforme Olson (2003), as descrições textuais devem servir como base para
validar se as expressões lógicas são uma especificação acurada da regra. A execução
de regras geralmente envolve a seleção de dados que não são o que a regra diz, ou
seja, que violam a regra. Por exemplo, considerando uma regra que define uma
condição do negócio que um funcionário não pode trabalhar meio-período se for do
departamento de pesquisa.
A regra é:
SE Funcionario.Status = 'MEIO_PERIODO'
ENTÃO Departamento NÃO = 'PESQUISA'.
A seleção da regra de violação em um banco de dados é:
SELECT
FROM
WHERE
AND

Funcionario.ID, Funcionario.Nome
Funcionario
Funcionario.Status = 'MEIO_PERIODO'
Departamento = 'PESQUISA'
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A expressão negativa da regra que busca a violação da regra pode ser.
SELECT
FROM
WHERE
AND

Funcionario.ID, Funcionario.Nome
Funcionario
NOT(Funcionario.Status = 'MEIO_PERIODO'
Departamento NOT= 'PESQUISA')

Fürber e Hepp (2011) também apresentam métricas para avaliar a qualidade de
dados com base no estudo de Pipino et al. (2002), que utiliza a razão simples para
subtrair a razão entre o total de instâncias que violam uma regra de qualidade (DQRV)
e o número total de instâncias relevantes (T) de um. O resultado das formulas (1), (3) e
(4) situam-se entre zero representando o pior estado de qualidade de dados e um
representando o estado perfeito. A formula (1) mostra o cálculo de pontuações de QD
individuais que podem ser aplicadas para cada propriedade do conjunto de dados. A
formula (2) mostra uma versão ajustada do score de QD individual que adicionalmente
multiplica a razão por um fator de ponderação w representando a importância da
propriedade para a tarefa pretendida.

Este cálculo é feito como uma etapa intermediária para calcular uma pontuação
de QD agregada para cada dimensão de QD com a fórmula (3) que considera os
diferentes níveis de importância dos dados para a tarefa executada. Calcula-se os
scores de qualidade de dados ponderada de cada propriedade e divide-se sua soma
pela soma de todos os fatores de ponderação das propriedades consideradas (W).
Essa pontuação ponderada exige anotações de importância de todas as propriedades
testadas. Em casos com igual importância dos dados para a tarefa em questão ou nos
casos em que não é possível anotar valores de importância, a fórmula (4) pode ser
usada para avaliar uma pontuação não ponderada para cada dimensão de QD. Em vez
de usar a soma de todos os fatores de ponderação no denominador, divide-se a soma
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de todas as pontuações de QD individuais pelo número de todas as propriedades
testadas P para calcular a pontuação dimensional de QD não ponderada.
No sistema apresentado por Fürber e Hepp (2011), foram integradas consultas
para identificação de dependências funcionais com as formulas (1) – (4) para avaliar a
acurácia semântica. O parâmetro T representa o número total de instâncias em que a
violação de dependência funcional pode ocorrer. O score da dimensão de QD agregada
para acurácia semântica é calculado com a fórmula (4), que representa a porcentagem
de dados no conjunto de dados testados que não viola nenhuma dependência funcional
conhecida. A fórmula (3) calcula uma pontuação ajustada em que violações de
dependência funcional para tarefas com dados críticos têm uma influência maior no
índice de qualidade do que violações de dados menos importantes.No experimento
realizado por Fürber e Hepp (2011), foram aplicadas apenas as formulas (1) e (4), uma
vez que os mesmos não conheciam a importância das tarefas.
Assim como Alpar e Winkelsträter (2014), os autores apresentam as medidas de
precisão e revocação (ou sensibilidade) para avaliar se os algoritmos empregados
identificaram corretamente todas as violações de regras de qualidade de dados
conhecidas. Um registro de dados que representa uma transação pode ser identificado
como um desvio do padrão estabelecido, ou é identificado como correto pelo modelo de
classificação. Na realidade, a transação pode realmente constituir uma violação de
qualidade de dados ou não.
Os problemas da qualidade não identificados são chamados de falsos negativos
(FN). Os falsos positivos (FP) são casos em que o modelo identifica incorretamente
como positivos que são realmente negativos. A precisão mede quantos problemas reais
de qualidade de dados (TP) são identificados entre o conjunto de resultados. A
revocação mede quantos problemas de qualidade de dados (TP) são identificados a
partir do número total de problema de qualidade de dados (TP + FN). Enquanto a
revocação expressa a capacidade de localizar todas as instâncias relevantes em um
conjunto de dados, a precisão expressa a proporção dos pontos de dados que o
modelo considera relevante e na verdade são relevantes.
Este capítulo apresentou os estudos que foram utilizados para a abordagem a
ser construída. A matriz de artigos deste estudo é apresentada no Quadro 6.
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Quadro 6 – Matriz de Artigos
Autores

Dimensões
de QD
2018
X
2018
X
2018
2018
X
2017
2017
2016
X
2016
2016
2015
2014
2014
2011
2011
X
2009
2009
X
2009
2008
X
2008
2007
2003
X
2002
X
1999
X
1996
X
X

Ano

Guo et al.
Henrich et al.
Sadalagi e Kumar
Hongxun et al.
Abdo et al.
Du et al.
Batini e Scannapieco
Isakh e Widagdo
Zhou et al.
Zhang e Yufeng
Alpar e Winkelsträter
Saha e Srivastava
Fan et al.
Furber e Hepp
Abdullah et al.
Batini et al.
Embury et al.
Batini et al.
Chiang e Miller
Maydanchik
Olson
Pipino et al.
English
Wang e Strong
A autora

Métodos
de QD
X
X

Avaliação
de QD
X
X

Métricas
de QD
X
X

Rule
Engine

Regras de
Associação

Dependência Funcional
Condicional (CFD)

Acurácia
Semântica

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

Fonte: Elaborado pela autora

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
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3 DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE
DADOS
3.1 Contexto da Pesquisa
O método proposto neste estudo foi aplicado nos dados do Sistema de
Qualidade de Ar da CETESB, que disponibiliza diversos dados sobre poluição
atmosférica na cidade de São Paulo, entre outras.
Conforme publicado pela CETESB (2018), poluente atmosférico é toda e
qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, concentração,
tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos em legislação, e
que tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente
ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e à flora ou prejudicial à
segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da comunidade.
O monitoramento da qualidade do ar, com a avaliação das concentrações de
poluentes no Estado de São Paulo, foi iniciado na Região Metropolitana de São Paulo,
em 1972, com a instalação de 14 estações para medição diária dos níveis de dióxido de
enxofre (SO2) e fumaça preta. Nessa época, a qualidade do ar passou a ser divulgada
diariamente à população por meio de boletins encaminhados à imprensa. Parte das
estações, denominadas manuais, continuam sendo utilizadas pela CETESB no
monitoramento da qualidade do ar.
Em 1981, houve o início do monitoramento automático e a instalação de novas
estações, para a avaliação de SO2, material particulado inalável (MP10), ozônio (O3),
óxidos de nitrogênio – (NO, NO2 e NOx), monóxido de carbono – (CO) e
hidrocarbonetos não-metânicos – (NMHC), além dos parâmetros meteorológicos como
direção e velocidade do vento, temperatura e umidade relativa do ar.
Os resultados dos monitoramentos passaram a ser acompanhados de hora em
hora, em uma central, que recebia as informações de todas as estações. Em 2000, o
monitoramento automático foi ampliado para algumas cidades do interior do Estado e a
partir de 2008 vem sofrendo expansão significativa.
Além da medição diária desses poluentes, atualmente, a CETESB realiza
estudos sobre outros poluentes, dentre os quais se destacam o chumbo, aldeídos e
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compostos reduzidos de enxofre, além de estudos específicos, alguns dos quais, em
parceria com a Universidade de São Paulo – USP.
A CETESB tem um sistema, denominado Qualar, que apresenta consultas e
relatórios da qualidade do ar. Os dados têm como referência os padrões de qualidade
do ar estabelecidos no Decreto Estadual 59.113 de 23/04/2013 e a classificação da
qualidade do ar decorrente, e não mais oa padrões federais, estabelecidos na
Resolução nº 3/90. Nesse sistema é possível realizar consultas e extrair diversos
relatórios, conforme Anexo B. Neste trabalho, foram utilizados os dados exportados
com os valores diários dos monitoramentos dos poluentes, visando identificar as regras
declaradas e não-declaradas para implementação das regras de qualidade.

3.2 Método de Avaliação da Qualidade de Dados baseado em regras
O método de avaliação da acurácia semântica proposto nesta pesquisa foi
baseado em regras descobertas a partir dos padrões dos dados, aliando a abordagem
das dependências funcionais condicionais. Conforme explanado no processo de
descoberta do conhecimento e nos processos da qualidade de dados, após minerar as
regras, as mesmas foram analisadas para averiguar se, de fato, são regras
interessantes ao domínio.
Dado um conjunto de regras extraídas e validadas, o próximo passo é capturar
os erros na base de dados, ou seja, quais tuplas violam as regras encontradas. É
possível utilizar as regras para gerar queries SQL das violações e detectar as
inconsistências (OLSON, 2003). Fan et al. (2007) introduzem uma técnica para detectar
inconsistências em SQL por verificar múltiplas restrições em uma única query. Eles
propõem uma classe de restrições, baseadas nas CFDs, estudam suas aplicações na
limpeza de dados e desenvolvem um método prático baseado em regras para melhorar
a qualidade. Com a identificação dos registros que violam as regras é possível calcular
os scores da qualidade de dados e quantificar a acurácia semântica.
As atividades do método são apresentadas na Figura 6. O método proposto
consolida e unifica as atividades dos estudos de English (1999), Batini et al. (2008),
Maydanchik (2007), Pipino et al. (2002), Chiang e Miller (2008) e Fayyad et al. (1996).
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Figura 6: Proposta de método de avaliação da qualidade de dados baseada em regras

Fonte: Elaborado pela autora.
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O método proposto possui 10 atividades distintas. A Definição do Conjunto de
Dados especifica o conjunto de dados que será avaliado. Conforme já explanado
anteriormente, pode-se utilizar a abordagem orientada a um processo ou à uma base
específica. Neste trabalho, o projeto abrange algumas bases específicas da CETESB,
pois começar o processo de qualidade em um projeto menor aumenta as chances de
sucesso, uma vez que produz resultados em um curto período de tempo.
A atividade de Definição das dimensões de interesse estabelece qual
característica da qualidade será medida. Neste trabalho, a dimensão de interesse é a
acurácia semântica, uma vez que a sua avaliação e melhoria tem relação com o
mapeamento das dependências funcionais.
Definidas as dimensões, a atividade de Pré-processamento da base é
executada com a finalidade de tratar os dados de maneira que os resultados da
execução do algoritmo sejam mais relevantes. Na base de dados da CETESB, existem
diversos atributos com dados numéricos. Esses atributos serão distribuídos em
intervalos, para permitir que o algoritmo retorne um número menor de regras,
possibilitando avaliá-las com mais clareza.
Em seguida o processo instancia a atividade de Definição de métricas de
avaliação das regras que serão utilizadas para identificar o grau de interesse da regra,
de acordo com o domínio dos dados. Por exemplo, pode-se considerar os limiares
mínimos de suporte e confiança desejados. Essas métricas auxiliam a extrair regras
que sejam mais interessantes.
A atividade de Escolha do algoritmo de mineração de CFD consiste em definir
qual algoritmo será utilizado no método para a descoberta de padrões e dependências
funcionais. O algoritmo escolhido neste trabalho foi o CFDMiner. No entanto, este
trabalho propõe um método genérico que pode ser aplicado em outros domínios.
Existem outros algoritmos, tais como o CTANE, Naive Apriori-like que poderiam ser
utilizados nesta atividade. Feito isso, a Execução do algoritmo de mineração é
performado na base de dados previamente tratada na atividade 3.
A atividade de execução gerar um conjunto de regras, que deve passar se
avaliado por um especialista. Este é o propósito da atividade Validação das regras
pela análise de especialista do domínio. O especialista do domínio analisa e
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interpreta os padrões extraídos. As regras extraídas são validadas para averiguar se,
de fato, representam as regras do contexto e para consolidar o conhecimento
descoberto.
As regras validadas seguem para a atividade de Tradução das regras de
qualidade para queries SQL. É necessário traduzir a violação dessas regras para
queries SQL, que serão utilizadas para levantamento dos registros inconsistentes.
As queries construídas na atividade anterior são aplicadas em novas bases de
dados, na atividade de Aplicação das regras na base de dados para levantamento
das inconsistências, para levantamento dos registros que violam as regras. Vale
salientar que, uma vez documentadas essas regras, é possível utilizá-las para o
monitoramento contínuo da qualidade de dados.
Por fim, o Cálculo da acurácia semântica, baseada no número de erros
consiste em quantificar a acurácia semântica baseando-se no número de erros e
quantidade de registros avaliados. Para essa etapa, é utilizado o método DQA de
Pipino et al. (2002) e as fórmulas propostas por Fürber e Hepp (2011).

3.3 Limitações da Pesquisa
Uma das principais limitações do trabalho é a comparação entre os algoritmos
para mineração de dependências funcionais condicionais. Conforme abordado no
próximo capítulo, o algoritmo utilizado foi o CFDMiner e a sua execução não foi
equiparada com outros algoritmos da mesma classe. De fato, a pesquisa não aborda se
um algoritmo A é melhor que o algoritmo B. Seria necessário mais estudos para realizar
esse tipo de afirmação. O enfoque é o desenho do método, que poderá se utilizar de
outros algoritmos em uma futura instância.
É importante destacar que ao longo da pesquisa algumas decisões foram
tomadas. Foram utilizados alguns métodos consolidados na literatura para distribuição
dos dados com intervalo de classes, métricas de suporte, confiança e lift para avaliação
do grau de interesse das regras, escolha de um algoritmo de mineração, etc. O intuito
do trabalho é estruturar as atividades de avaliação da qualidade e descoberta de
conhecimento em um método de propósito geral, que se adeque a diversos domínios.
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Deste modo, o exemplo da instância do método serviu para demonstrar seu
funcionamento em um cenário prático, no contexto da CETESB. Mas, cada domínio tem
suas particularidades, de modo que não necessariamente deve-se aplicar o método
exatamente como neste trabalho. É possível escolher outros algoritmos, métricas de
avaliação ou métodos de pré-processamento da base.
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4 ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO MÉTODO
4.1 Definição do Conjunto de Dados
O conjunto de dados analisado neste trabalho encontra-se no quadro 7.
Quadro 7 – Definição da Base de Dados
Definição das Bases Utilizadas no Experimento
Base

Dados Média
Horária

Descrição
Dados de monitoramento da
qualidade do ar e meteorológicos.
O usuário escolhe período,
estação, parâmetro e tipo de dado
(horário ou média móvel).
Funcionalidade acessível por meio
do menu "Exportar Dados" no
Sistema Qualar.

Período

01/01/2018
a
30/06/2018

Base utilizada para extração das
regras.

Dados Média
Horária

Dados de monitoramento da
qualidade do ar e meteorológicos.
O usuário escolhe período,
estação, parâmetro e tipo de dado
(horário ou média móvel).
Funcionalidade acessível por meio
do menu "Exportar Dados" no
Sistema Qualar.
Base utilizada para avaliação da
qualidade.

01/07/2018
a
31/12/2018

Atributos
Tipo de Rede, Tipo de
Monitoramento, Tipo, Data,
Hora, Código Estação,
Nome Estação, Nome
Parâmetro, Unidade de
Medida, Média Horária,
Média Móvel, Válido, Dt.
Amostragem, Dt.
Instalação, Dt. Retirada,
Concentração, Taxa.

Tipo de Rede, Tipo de
Monitoramento, Tipo, Data,
Hora, Código Estação,
Nome Estação, Nome
Parâmetro, Unidade de
Medida, Média Horária,
Média Móvel, Válido, Dt.
Amostragem, Dt.
Instalação, Dt. Retirada,
Concentração, Taxa.

Quantidade de
Registros

3884

4413

Fonte: Elaborado pela autora.

A estação escolhida para o experimento foi a estação Guarulhos – Pimentas,
que opera no Hospital Municipal Pimentas-Bonsucesso, no bairro Pimentas,
proximidade do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Essa estação foi selecionada por
ter um número relevante de poluentes monitorados em relação às demais estações.
Deste modo, amplia a possibilidade do processo de mineração encontrar regras
interessantes e observar fenômenos atmosféricos. A estação Guarulhos – Pimentas
tem a atribuição de monitorar os seguintes poluentes:
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−

MP10 – Partículas Inaláveis

−

MP2,5 – Partículas Inaláveis Finas

−

SO2 – Dióxido de Enxofre

− NO – Monóxido de Nitrogênio
−

NO2 – Dióxido de Nitrogênio

−

NOx – Óxidos de Nitrogênio

− CO – Monóxido de Carbono
−

O3 – Ozônio

− UR – Umidade Relativa do Ar
− TEMP – Temperatura do Ar
− VV – Velocidade do Vento
− DV – Direção do Vento
− DVG – Direção do Vento Global
− PRESS – Pressão Atmosférica
− RADG – Radiação Solar Global
− RADUV – Radiação Ultra-Violeta
Para o experimento, foram considerados apenas os dados válidos e não nulos.
Foi realizado um filtro na massa de dados total com 3884 registros, excluindo todos os
dados nulos e mantendo apenas as transações em que todas as variáveis são válidas,
gerando um total de 1909 registros válidos. Os dados foram obtidos a partir do Sistema
Qualar. Como o sistema limita a exportação de 3 poluentes por vez e o formato do
arquivo não seria adequado para fazer a análise neste trabalho, foi necessário realizar
a exportação para excel de cada poluente separadamente. Após isso, executou-se um
procedimento de inserção dos dados em uma base de dados SQL Server e
consolidação em uma consulta, de modo que fosse possível visualizar todos os
poluentes em uma única transação por horário.
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4.2 Pré-Processamento da Base

Conforme indicado neste trabalho, o processo de descoberta de conhecimento
demanda um pré-processamento da base, para que os resultados do algoritmo sejam
mais direcionados. Uma questão para este projeto é a grande variedade de valores
possíveis para atributos que armazenam os valores dos poluentes. Para minimizar essa
situação, os valores são agrupados em classes.
O atributo “Hora” foi distribuído em intervalos de 6 em 6 horas, representando os
períodos da Manhã, Tarde, Noite e Madrugada. Deste modo, foram criados 4 novos
atributos que categorizam a hora de forma binária:
Quadro 8 – Definição de Intervalos do Atributo Hora

Definição de Intervalos do Atributo Hora
Atributo
Ind_Hora_1_6
Ind_Hora_7_12
Ind_Hora_13_18
Ind_Hora_19_24

Descrição
Indica horário entre 01h00 e 06h00 (inclusive)
Indica horário entre 07h00 e 12h00 (inclusive)
Indica horário entre 13h00 e 18h00 (inclusive)
Indica horário entre 19h00 e 24h00 (inclusive)

Fonte: Elaborado pela autora.

Em relação ao atributo “Média Horária” optou-se por realizar a distribuição de
frequência com intervalo de classe, visto que o tamanho da amostra é elevado e há
muitos valores possíveis para esse atributo. Assim, é mais racional efetuar um
agrupamento dos valores em intervalos de classe. Para isso, é necessário calcular a
amplitude amostral, o número de classes e a amplitude do intervalo de classe. Os
quadros 9, 10 e 11 mostram os respectivos cálculos para a amostra.
A amplitude total da amostra é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo
da amostra.
AA = Xmax - Xmin

63

Quadro 9 – Cálculo de Amplitude Amostral

Cálculo de Amplitude Amostral
Poluente

Número Dados
Observados

Valor Mínimo

Valor Máximo

Amplitude Amostral AA

MP10 – Partículas Inaláveis

1909

0

709 AA = 709-0 = 709

MP2,5 – Partículas Inaláveis Finas

1909

0

641 AA = 641-0 = 641

SO2 – Dióxido de Enxofre

1909

0

106 AA = 106-0 = 106

NO – Monóxido de Nitrogênio

1909

0

358 AA = 358-0 = 358

NO2 – Dióxido de Nitrogênio

1909

2

90 AA = 90-2 = 88

NOx – Óxidos de Nitrogênio

1909

2

327

CO – Monóxido de Carbono

1909

0.1

O3 – Ozônio

1909

5

165 AA = 165-5 = 160

UR – Umidade Relativa do Ar

1909

29

100 AA = 100-29 = 71

TEMP – Temperatura do Ar

1909

8

32 AA = 32-8 = 24

VV – Velocidade do Vento

1909

0

4 AA = 4-0 = 4

DV – Direção do Vento

1909

0

888 AA = 888-0 = 888

DVG – Direção do Vento Global

1909

0

359 AA = 359-0 = 359

PRESS – Pressão Atmosférica

1909

913

RADG – Radiação Solar Global

1909

0

RADUV – Radiação Ultra-Violeta

1909

0

Fonte: Elaborado pela autora.

AA = 327-2 = 325

3.1 AA = 3.1-0.1 = 3

930 AA = 930-913 = 17
1124 AA = 1124-0 = 1124
38 AA = 38-0 = 38
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Entre algumas abordagens para elaborar uma distribuição de frequências, há a
regra de Sturges, que é uma das mais utilizadas para calcular o número de classes (k).
Se tivermos n valores, o número de classes será:

k = 1 + 3.322 log n

em que o n é o número da amostra.

Na base de dados em análise, o número da amostra é o mesmo, de modo que o
número de classes será o mesmo também para cada poluente.
Quadro 10 – Cálculo de Número de Classes (k) – Sturges

Cálculo de Número de Classes (k )
Número Dados Observados
1909

Cálculo de Classes k (Sturges)
(valores arredondados para cima)
k = 1 + 3,332 X Log 1909 = 12

Fonte: Elaborado pela autora.

A amplitude do intervalo de classe (h) é dada por:

h = AA / k

em que AA é a amplitude amostral e k o número de classes.
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Quadro 11 – Amplitude de Intervalo de Classes (h)

Cálculo de Amplitude de Intervalo de Classes (h)
Poluente

Amplitude Amostral AA

Número de Classes k
(Sturges)

Amplitude do Intervalo da Classe
(valores arredondados para cima)

MP10 – Partículas Inaláveis

709

12

h = 709 / 12 = 60

MP2,5 – Partículas Inaláveis Finas

641

12

h = 641 / 12 = 54

SO2 – Dióxido de Enxofre

106

12

h = 106 / 12 = 9

NO – Monóxido de Nitrogênio

358

12

h = 358 / 12 = 30

NO2 – Dióxido de Nitrogênio

88

12

h = 88 / 12 = 8

NOx – Óxidos de Nitrogênio

325

12

h = 325 / 12 = 28

CO – Monóxido de Carbono

3

12

h = 3 / 12 = 0.25

160

12

h = 160 / 12 = 14

UR – Umidade Relativa do Ar

71

12

h = 71 / 12 = 6

TEMP – Temperatura do Ar

24

12

h = 24 / 12 = 2

VV – Velocidade do Vento

4

12

h = 4 / 12 = 0.34

DV – Direção do Vento

888

12

h = 888 / 12 = 74

DVG – Direção do Vento Global

359

12

h = 359 / 12 = 30

PRESS – Pressão Atmosférica

17

12

h = 17 / 12 = 1.42

RADG – Radiação Solar Global

1124

12

h = 1124 / 12 = 94

RADUV – Radiação Ultra-Violeta

38

12

h = 38 / 12 = 4

O3 – Ozônio

Fonte: Elaborado pela autora.

Com os respectivos intervalos calculados, é possível gerar as tabelas com os
valores limites do intervalo de cada classe para as variáveis da amostra. Os limites são
os extremos de cada classe. O menor número é o limite inferior de classe (li) e o maior
número, limite superior de classe (Li). Exemplo: em 0 |------- 60, l1 =0 e L1 = 60. O
símbolo |------- representa um intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. O dado
60 não pertence a classe 1 e sim a classe 2 representada por 60 |-------- 120. O primeiro
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elemento das classes seguintes sempre serão formadas pelo último elemento da classe
anterior. No Quadro 12, apresenta-se a distribuição com intervalo de classes para o
poluente MP10 – Partículas Inaláveis. No Anexo C, encontram-se as tabelas de
distribuição para os demais poluentes em estudo.

Quadro 12 – Distribuição com Intervalo de Classes – Partículas Inaláveis

MP10 – Partículas Inaláveis (µg/m3)
Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Classe
0 |-------- 60
60 |-------- 120
120 |-------- 180
180 |-------- 240
240 |-------- 300
300 |-------- 360
360 |-------- 420
420 |-------- 480
480 |-------- 540
540 |-------- 600
600 |-------- 660
660 |-------- 720

Fonte: Elaborado pela autora.

Para o atributo “Média Horária”, foi primeiramente planejada a transformação dos
valores em atributos binários, assim como feito para o horário. No entanto, a quantidade
de valores possíveis seria significativa, pois considerando o intervalo de 12 classes
para cada atributo o arquivo passaria a ter aproximadamente 192 atributos, uma vez
que há 16 variáveis. A execução do algoritmo ficaria inviável, de modo que esta opção
foi descartada. Assim, optou-se por criar um atributo que representasse a distribuição
de classes em uma string. Por exemplo, considerando que o valor da “Média Horária”
do poluente MP10 em determinado dia seja 15, isso categorizaria o valor em uma string
“100000000000”, pois o valor enquadra-se na primeira classe (0 |-------- 60).

67

4.3 Definição de métricas de avaliação das regras
Conforme anteriormente mencionado, neste trabalho foram considerados as
métricas de suporte, confiança e lift.
Dada uma regra X  Y, a sua medida de suporte (Sup) representa a
porcentagem de transações da base de dados que contêm os itens de X e Y, indicando
a relevância da mesma.

Número de registros com X e Y
Sup =
Número total de registros

A medida de confiança (Conf) representa, dentre as transações que possuem os
itens de X, a porcentagem de transações que possuem também os itens de Y indicando
a validade da regra.

Número de registros com X e Y
Conf =
Número de registros com X

O lift de uma regra X  Y indica o quanto mais freqüente torna-se Y, quando
X ocorre. Esta medida é calculada por:
Conf (X  Y)
Lift(X  Y) =
Sup (Y)

Por exemplo, dado a regra (1) A  B com confiança de 90%. Essa regra não é
potencialmente interessante se B aparece em cerca de 90% das transações, pois a
regra não acrescentou nada em termos de conhecimento. Já a regra (2): Se C 
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D com confiança de 70% é muito mais importante se D aparece, digamos, em 10% das
transações.

lift da regra (1) = 0,9 / 0,9 = 1
lift da regra (2) = 0,7 / 0,1 = 7

Após a extração das regras, foi calculado para cada regra o suporte, confiança e
lift. Por exemplo, considerando a seguinte regra CFD:
[Cod_OxiNitrogenio] => Cod_MonNitrogenio, (100000000000 || 100000000000)

Dados:
Quantidade total de registros: 1909
Número de registros que satisfazem a regra: 1586
Número de registros com X: 1586
Número de registros com Y: 1758
Suporte de Y: 0.92

Cálculo das Métricas:
Sup = 1586 / 1909 = 0,83
Conf = 1586 / 1586 = 1
Lift = 1 / 0,92 = 1,09

69

4.4 Execução do algoritmo de mineração
O algoritmo foi executado considerando uma quantidade mínima de 50
ocorrências, para restringir a quantidade de regras retornadas. A execução retornou um
total de 3889 regras. Após executar o algorimo, foi realizado um trabalho de calcular as
métricas de grau de interesse da regra, definidas na atividade anterior. Essas métricas
visam auxiliar a filtrar quais regras são mais relevantes. No entanto, no cenário aqui
proposto, uma grande parte das regras possuíram índices baixos de Lift, embora
tivessem suporte e confiança significativos. Deste modo, foi primordial para esse
trabalho complementar a análise das regras de acordo com o conhecimento teórico do
domínio.
Figura 7: Execução do algoritmo de mineração

Fonte: A autora.

4.5 Análise das Regras
Foram encontradas, na literatura e em organizações que divulgam conhecimento
sobre poluentes atmosféricos, a documentação de algumas regras e fenômenos no
contexto dos poluentes (CETESB, 2018) (LIRA, 2009) (ARIA, 2019). O entendimento
desses fenômenos é importante para analisar se o processo de mineração aqui descrito
foi capaz de capturá-los em regras de dependências funcionais condicionais.
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De modo geral, os níveis de concentração de poluentes suspensos na atmosfera
estão fortemente relacionados com as condições meteorológicas. A dinâmica e o
movimento das massas de ar são fatores decisivos das condições meteorológicas de
um local. Uma atmosfera estável limita a dispersão de poluentes e favorece os picos
de poluição.
O fenômeno conhecido como inversão térmica também pode prejudicar a
dispersão dos poluentes. Uma camada de ar quente se encontra acima de uma
camada de ar mais fria. O ar poluído, que se dispersa para cima na condição normal, é
assim bloqueado por esta camada de ar mais quente que atua como uma tampa
térmica. Ele é mais comum no inverno e nas noites e persiste até 10 ou 11 horas da
manhã. Assim, é possível observar que as maiores concentrações de poluentes são
obtidas no período do inverno, quando as condições atmosféricas são desfavoráveis à
dispersão e remoção de poluentes.
Faz parte da dispersão do poluente os ventos. Se o vento aumenta na
atmosfera, a concentração do poluente diminui. A dispersão dos poluentes é afetada
pela variação da direção do vento. Se a direção do vento é relativamente constante,
uma mesma área é exposta continuamente a altos níveis de poluição. Se por outro lado
a direção do vento é constantemente alterada, os poluentes são dispersos em uma
área maior e as concentrações de qualquer área exposta são menores. É possível
observar correlação inversa de alguns poluentes, como o MP10 com a umidade relativa
do ar (LIRA, 2009).
As reações químicas também alteram a concentração de poluentes, pois
produzem outros compostos. Por exemplo, o óxido de nitrogênio e hidrocarbonetos, sob
a ação da radiação solar, podem reagir fotoquimicamente produzindo os oxidantes
fotoquímicos, em especial, o ozônio. Geralmente, o óxido de carbono e de hidrogênio,
ambos provenientes dos veículos, alcançam seu máximo nas primeiras horas da
manhã, quando o tráfego local é mais intenso. A concentração de dióxido de nitrogênio
aumenta quando o óxido de hidrogênio alcança o seu máximo, enquanto o máximo do
ozônio é em torno do meio-dia, depois do máximo de dióxido de nitrogênio e somente
depois que a concentração de monóxido de nitrogênio é notavelmente diminuída. Desta
forma, o dióxido de hidrogênio e a energia solar contribuem para a formação do ozônio,
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enquanto o óxido de hidrogênio é responsável pela sua destruição e, então, somente
depois do meio-dia, a abundância de energia solar e de dióxido de nitrogênio
encontram o equilíbrio dinâmico da reação química no sentido de um aumento de
ozônio (LIRA, 2009)..
A seguir, serão discutidas algumas regras interessantes mineradas pelo
algoritmo, comparando-as com os aspectos expostos na literatura. Devido ao alto
número de regras, apenas algumas foram selecionadas para análise. Para a escolha
das regras, foram adotados dois critérios (i) regra com maior número de suporte (ii)
busca de regras que refletiam os fenômenos atmosféricos conhecidos na literatura.
A regra com o maior número de suporte encontra-se no Quadro 13:
Quadro 13 – Regra Monóxido de Nitrogênio
CFD

Regra
O monóxido de nitrogênio depende do
óxido de nitrogênio. Se o código do
[Cod_OxiNitrogenio] => Cod_MonNitrogenio, (100000000000 || 100000000000) óxido de nitrogênio for 100000000000,
então o monóxido de nitrogênio é igual
a 100000000000.

Fonte: Elaborado pela autora.

Na amostra, a regra apresentou o suporte de 83%, com 1586 ocorrências.
Foi possível validar essa relação consultando outros valores dos poluentes,
averiguando se a alteração do monóxido de nitrogênio geraria uma alteração no valor
do óxido de nitrogênio também.


Consultando uma data em que o monóxido de nitrogênio esteve na última
classe (330 a 360 µg/m3), o óxido de nitrogênio também esteve na última
classe (310 a 338 ppb).

Quadro 14 – Transação com monóxido de nitrogênio na classe 12
Mes Ind_Hora_0_6Ind_Hora_7_12 Ind_Hora_13_18 Ind_Hora_19_24 Cod_MonNitrogenio Cod_DioxidoNitrogenio Cod_OxiNitrogenio
6
0
1
0
0
000000000001
000000001000
000000000001

Fonte: Elaborado pela autora.
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Consultando uma data em que o monóxido de nitrogênio esteve na classe
9 (240 a 270 µg/m3), o óxido de nitrogênio também esteve na classe 9
(226 a 254 ppb).

Quadro 15 – Transação com monóxido de nitrogênio na classe 9
Mes Ind_Hora_0_6Ind_Hora_7_12 Ind_Hora_13_18 Ind_Hora_19_24 Cod_MonNitrogenio Cod_DioxidoNitrogenio Cod_OxiNitrogenio
6
0
0
0
1
000000001000
000000000100
000000001000

Fonte: Elaborado pela autora.



Consultando monóxido de nitrogênio na classe 3 (60 a 90 µg/m3), o óxido
de nitrogênio manteve-se sempre entre a classe 3 e 4 (58 a 114 ppb).
Neste cenário também foram observados valores mais altos de dióxido de
nitrogênio, que permanecem nesses casos sempre acima da classe 4
(maior que 26 µg/m3). Os valores estão demonstrados no quadro 16.

Quadro 16 – Transações com monóxido de nitrogênio na classe 3
Mes
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Ind_Hora_0_6Ind_Hora_7_12
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ind_Hora_13_18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fonte: Elaborado pela autora.

Ind_Hora_19_24
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cod_MonNitrogenio
001000000000
001000000000
001000000000
001000000000
001000000000
001000000000
001000000000
001000000000
001000000000
001000000000
001000000000
001000000000
001000000000
001000000000
001000000000
001000000000
001000000000
001000000000
001000000000
001000000000
001000000000
001000000000
001000000000
001000000000
001000000000
001000000000
001000000000

Cod_DioxidoNitrogenio
000100000000
000000000010
000000000100
000001000000
000000010000
000000100000
000010000000
000010000000
000010000000
000001000000
000010000000
000010000000
000001000000
000000100000
000001000000
000000000100
000000001000
000000010000
000000010000
000000000100
000000010000
000000010000
000000010000
000000010000
000000100000
000000100000
000000100000

Cod_OxiNitrogenio
001000000000
000100000000
000100000000
001000000000
000100000000
000100000000
001000000000
001000000000
001000000000
001000000000
001000000000
001000000000
001000000000
001000000000
001000000000
000100000000
000100000000
000100000000
000100000000
000100000000
000100000000
000100000000
000100000000
000100000000
000100000000
000100000000
001000000000
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Foi pesquisado se algum fenômeno poderia explicar essa relação. O portal do
Ecycle (2019) traz uma explicação sobre o ciclo do nitrogênio. Participam do grupo dos
óxidos de nitrogênio sete compostos que apresentam átomos de nitrogênio e oxigênio
em sua fórmula molecular. Dentre eles, apenas dois são poluentes primários
considerados relevantes no que diz respeito à poluição atmosférica: o dióxido de
nitrogênio (NO2) e o óxido nítrico (NO), também chamado de monóxido de nitrogênio. A
principal forma de geração dos óxidos de nitrogênio é a queima de combustíveis fósseis
a

elevadas

temperaturas. Processos

de

combustão

tendem

a

emitir

baixas

concentrações de NO2 em relação aos valores de NO, mas ao entrar em contato com o
oxigênio do ar, as moléculas de NO logo se convertem em NO2.
Assim sendo, em função desse ciclo, é razoável concluir que os valores do
monóxido de nitrogênio, óxido de nitrogênio e dióxido de nitrogênio estejam
relacionados. O desvio do padrão das transações pode sinalizar um problema de
qualidade de dados.
Foram encontradas algumas regras que relacionam o óxido de nitrogênio,
dióxido de nitrogênio, monóxido de nitrogênio e algumas condições como a temperatura
e o horário com o ozônio, conforme o Quadro 17.
Vale salientar que é possível que haja registros válidos com o monóxido de
nitrogênio em classe distinta do óxido de nitrogênio. Mas, não é o usual. Visto que
foram encontradas diversas regras relacionadas ao óxido de nitrogênio, uma sugestão
seria fazer a verificação de múltiplas dependências funcionais condicionais, colocandoas em um sistema de classificação. Assim, o desvio de vários padrões em uma
transação poderia trazer uma visão mais abrangente do poluente e afirmar com maior
precisão que o registro é inválido.
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Quadro 17 – Regras Óxidos de Nitrogênio e Ozônio
Regras Óxidos de Nitrogênio e Ozônio
CFD

Regra

[Cod_DirecaoVento, Cod_Ozonio, Ind_Hora_13_18] => Cod_OxiNitrogenio,
(010000000000, 000010000000, 1 || 100000000000)

O óxido de nitrogênio depende da direção
do vento, do ozônio e do horário. Se a
direção do vento for maior que 74° e menor
que 148° (equivalente classe 2), o ozônio
for maior que 61 µg/m3 e menor que 75
µg/m3 (equivalente classe 5) e o horário for
entre 13h e 18h, então o óxido de
nitrogênio será maior que 2 ppb e menor
que 30 ppb (equivalente classe 1).

[Cod_Ozonio, Cod_Temperatura] => Cod_OxiNitrogenio, (001000000000,
000100000000 || 100000000000)

O óxido de nitrogênio depende do ozônio e
da temperatura. Se o ozônio for maior que
33 µg/m3 e menor que 47 µg/m3
(equivalente classe 3) e a temperatura for
maior que 14°C e menor que 16°C
(equivalente classe 4), então o óxido de
nitrogênio será maior que 2 ppb e menor
que 30 ppb (equivalente classe 1).

[Cod_UltraVioleta, Cod_Ozonio, Cod_VV, Cod_Umidade] =>
Cod_OxiNitrogenio, (100000000000, 010000000000, 001000000000,
000000000100 || 100000000000)

O óxido de nitrogênio depende da
radiação ultravioleta, do ozônio, da
velocidade do vento e da umidade. Se a
radiação ultravioleta for maior que 0 W/m2
e menor que 4 W/m2 (equivalente classe
1), o ozônio for maior que 19 µg/m3 e
menor que 33 µg/m3 (equivalente classe
2), a velocidade do vento for maior que
0.68 m/s e menor que 1.02 m/s
(equivalente classe 3) e a umidade for
maior que 83% e menor que 89%
(equivalente classe 10), então o óxido de
nitrogênio será maior que 2 ppb e menor
que 30 ppb (equivalente classe 1).

[Cod_Ozonio, Mes] => Cod_OxiNitrogenio, (000010000000, 5 ||
100000000000)

O óxido de nitrogênio depende do ozônio e
do mês. Se o ozônio for maior que 61
µg/m3 e menor que 75 µg/m3 (equivalente
classe 5) e o mês for 5, então o óxido de
nitrogênio será maior que 2 ppb e menor
que 30 ppb (equivalente classe 1).

[Cod_UltraVioleta, Cod_Ozonio, Cod_Temperatura] => Cod_OxiNitrogenio,
(100000000000, 010000000000, 000010000000 || 100000000000)

O óxido de nitrogênio depende da
radiação ultravioleta, do ozônio e da
temperatura. Se a radiação ultravioleta for
for maior que 0 W/m2 e menor que 4
W/m2 (equivalente classe 1), o ozônio for
maior que 19 µg/m3 e menor que 33 µg/m3
(equivalente classe 2) e a temperatura for
maior que 16°C e menor que 18°C
(equivalente classe 5), então o óxido de
nitrogênio será maior que 2 ppb e menor
que 30 ppb (equivalente classe 1).

Fonte: Elaborado pela autora
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Na transação a seguir, o ozônio apresenta um valor baixo (classe 1), enquanto
os valores de óxido de nitrogênio, monóxido de nitrogênio e dióxido de nitrogênio ainda
estão altos. Vale salientar que os valores foram medidos no período matutino, em um
momento em que a radiação solar, radiação ultravioleta e a temperatura estavam
baixas.
Quadro 18 – Transações com ozônio baixo (classe 1)

#
1

Mes Ind_Hora_0_6 Ind_Hora_7_12 Ind_Hora_13_18 Ind_Hora_19_24 Cod_Ozonio
Cod_OxiNitrogenio Cod_MonNitrogenio
6
0
1
0
0
100000000000 000000000001
000000000001

#
1

Cod_DioxidoNitrogenio Cod_DirecaoVento Cod_VV
Cod_Umidade Cod_Temperatura Cod_UltraVioleta Cod_Radiacao
000000001000
000000000010
100000000000 000000001000 000100000000
100000000000 100000000000

Fonte: Elaborado pela autora

Foi realizada uma consulta na amostra em que os valores do ozônio estão mais
altos, conforme Quadro 19.
Quadro 19 – Transações com ozônio alto (valores a partir da classe 9)

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mes
2
5
5
2
5
2
5
5
5

Ind_Hora_0_6
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ind_Hora_7_12
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Cod_DioxidoNitrogenio
001000000000
010000000000
010000000000
000100000000
010000000000
001000000000
001000000000
001000000000
010000000000

Ind_Hora_13_18
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cod_DirecaoVento
010000000000
000000000001
000100000000
010000000000
000000000001
010000000000
010000000000
010000000000
010000000000

Fonte: Elaborado pela autora

Ind_Hora_19_24
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Cod_VV
001000000000
001000000000
001000000000
000001000000
001000000000
001000000000
001000000000
001000000000
001000000000

Cod_Ozonio
000000000001
000000000010
000000000010
000000000100
000000000100
000000001000
000000001000
000000001000
000000001000

Cod_Umidade
010000000000
000100000000
000100000000
010000000000
000100000000
010000000000
000010000000
000100000000
010000000000

Cod_OxiNitrogenio
100000000000
100000000000
100000000000
100000000000
100000000000
100000000000
100000000000
100000000000
100000000000

Cod_Temperatura
000000000001
000000000100
000000000100
000000000010
000000000100
000000000010
000000100000
000000010000
000000000010

Cod_MonNitrogenio
100000000000
100000000000
100000000000
100000000000
100000000000
100000000000
100000000000
100000000000
100000000000

Cod_UltraVioleta
000000100000
000100000000
001000000000
001000000000
000010000000
010000000000
000100000000
000100000000
001000000000

Cod_Radiacao
000000000100
000001000000
001000000000
000100000000
000000100000
001000000000
000001000000
000001000000
000100000000
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Verificou-se que o padrão da transação foi alterado (i) o aumento ocorreu no
horário da tarde (Ind_Hora_13_18 com valor verdadeiro) (ii) os valores de óxido de
nitrogênio, monóxido de nitrogênio e dióxido de nitrogênio diminuíram notavelmente,
concentrando-se nas primeiras classes (iii) os valores da temperatura, radiação
ultravioleta e radiação solar estão altos (iv) velocidade e direção do vento menor. Esses
valores nas regras explicam o fenômeno citado anteriormente na literatura, em que os
valores de ozônio aumentam após o meio-dia, com a abundância de energia solar e
depois que os valores de nitrogênio foram diminuídos.
O quadro 20 apresenta algumas CFDs relacionadas ao MP10.
Quadro 20 – Regras MP10 – Partículas Inaláveis
Regras MP10 - Partículas Inaláveis
CFD

Regra

[Mes, Cod_Temperatura] => Cod_MP10, (2, 000000100000 || 100000000000)

O MP10 depende do mês e da
temperatura. Se o mês for 2 e a
Temperatura for maior que 20ºC e menor
que 22ºC (equivalente classe 7), então o
MP10 será maior que 0 e menor que 60
µg/m3 (equivalente classe 1).

O MP10 depende do mês e da direção do
vento. Se o mês for 2 e a direção do vento
for maior que 296° e menor que 370°
[Mes, Cod_DirecaoVento] => Cod_MP10, (2, 000010000000 || 100000000000)
(equivalente classe 5), então o MP10 será
maior que 0 e menor que 60 µg/m3
(equivalente classe 1).

[Mes, Cod_Umidade] => Cod_MP10, (2, 000000000100 || 100000000000)

O MP10 depende do mês e da umidade.
Se o mês for 2 e a umidade relativa do ar
for maior que 83% e menor que 89%
(equivalente classe 10), então o MP10
estará entre 0 e 60 µg/m3 (equivalente
classe 1).

[Cod_DirecaoVento, Cod_VV, Cod_Temperatura] => Cod_MP10,
(010000000000, 000001000000, 000000100000 || 100000000000)

O MP10 depende da direção do vento, da
velocidade do vento e da temperatura. Se
a direção do vento for maior que 74° e
menor que 148° (equivalente classe 2), a
velocidade do vento for maior que 1.70
m/s e menor que 2.04 m/s (equivalente
classe 6), a temperatura for maior que
20°C e menor que 22°C (equivalente
classe 7) então o MP10 será maior que 0 e
menor que 60 µg/m3 (equivalente classe
1).

Fonte: Elaborado pela autora
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Interessante notar que o algoritmo não minerou a regra Cod_Umidade => MP10,
embora Lira (2009) apontasse como tendo uma correlação inversa. De fato,
consultando os dados, verificou-se que somente a umidade relativa do ar parece não
influenciar diretamente no MP10, apesar da correlação ser apontada na literatura. Foi
consultado na base experimental um cenário de alta umidade (classe 12) e ainda assim
o MP10 mantinha-se baixo, na primeira classe.
Conforme a transação abaixo, é possível notar que, de fato, as regras por mês,
temperatura, direção do vento e velocidade do vento impactam o MP10. Os registros
com o MP10 mais altos possuiam como características baixas temperaturas, menor
velocidade do vento e direção do vento e ocorreram no mês de Julho (inverno).
O quadro 21 traz um exemplo de dois horários entre 01h00 e 06h00 no dia
18/Julho/2018:
Quadro 21 – Transações com MP10 alto
Cod_MP10
Cod_DirecaoVento Cod_VV
Cod_Temperatura
000000000001 100000000000
001000000000 000100000000
000000000100 100000000000
001000000000 001000000000

Fonte: Elaborado pela autora

Algumas regras apontaram um relacionamento com a umidade relativa do ar,
mas juntamente com o mês ou outras variáveis. Isso vai ao encontro da regra que a
estação do ano influencia diretamente na dispersão dos poluentes, devido a
temperatura e fenômenos meteorológicos.
O quadro 22 apresenta algumas regras relacionadas com a temperatura e
radiação solar.
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Quadro 22 – Regras Temperatura e Radiação
Regras Temperatura e Radiação
CFD

Regra

[Ind_Hora_19_24, Cod_Temperatura] => Cod_Radiacao, (1, 000100000000 || 100000000000)

A radiação solar depende do horário e da
temperatura. Se o horário for entre 19h e
24h e a temperatura for maior que 14°C e
menor que 16°C (equivalente classe 4),
então a radiação solar será maior que 0 e
menor que 94 W/m2 (equivalente classe 1).

[Ind_Hora_19_24, Mes] => Cod_Radiacao, (1, 6 || 100000000000)

A radiação solar depende do horário e da
mês. Se o horário for entre 19h e 24h e o
mês for 6, então a radiação solar será
maior que 0 e menor que 94 W/m2
(equivalente classe 1).

[Ind_Hora_1_6] => Cod_Radiacao, (1 || 100000000000)

A radiação solar depende do horário. Se o
horário for entre 1h e 06h, então a radiação
solar será maior que 0 e menor que 94
W/m2 (equivalente classe 1).

[Ind_Hora_1_6] => Cod_UltraVioleta, (1 || 100000000000)

A radiação ultravioleta depende do horário.
Se o horário for entre 1h e 06h, então a
radiação ultravioleta será maior que 0 e
menor que 4 W/m2 (equivalente classe 1).

A radiação solar depende da radiação
ultravioleta, da temperatura e do mês. Se a
radiação ultravioleta for maior que 0 W/m2
[Cod_UltraVioleta, Cod_Temperatura, Mes] => Cod_Radiacao, (100000000000, 000100000000, 6 e menor que 4 W/m2 (equivalente classe
|| 100000000000)
1), a temperatura for maior que 14°C e
menor que 16°C e o mês for 6, então a
radiação solar será maior que 0 e menor
que 94 W/m2 (equivalente classe 1).

[Ind_Hora_7_12,
100000000000)

[Ind_Hora_7_12,
100000000000)

Cod_Temperatura,

Cod_Temperatura,

Mes]

Mes]

=>

=>

Cod_UltraVioleta,

Cod_Radiacao,

[Ind_Hora_19_24] => Cod_UltraVioleta, (1 || 100000000000)

(0,

(0,

000100000000,

000100000000,

5

5

A radiação ultravioleta depende do horário,
da temperatura e do mês. Se o horário não
for entre 07h e 12h. a temperatura for maior
||
que 14°C e menor que 16°C (equivalente
classe 4) e o mês for 5, então a radiação
ultravioleta será maior que 0 e menor que 4
W/m2 (equivalente classe 1).
A radiação solar depende do horário, da
temperatura e do mês. Se o horário for
entre 07h e 12h, a temperatura for maior
||
que 14°C e menor que 16°C (equivalente
classe 4) e o mês for 5, então a radiação
solar será maior que 0 e menor que 94
W/m2 (equivalente classe 1).
A radiação ultravioleta depende do horário.
Se o horário for entre 19h e 24h, então a
radiação ultravioleta será maior que 0 e
menor que 4 W/m2 (equivalente classe 1).
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A radiação ultravioleta depende do mês,
da radiação solar e da temperatura. Se o
mês for 2 , a radiação solar for maior que 0
e menor que 94 W/m2 (equivalente classe
[Mes, Cod_Radiacao, Cod_Temperatura] => Cod_UltraVioleta, (2, 100000000000, 000001000000
1), e a temperatura for maior que 18°C e
|| 100000000000)
menor que 20°C (equivalente classe 6),
então a radiação ultravioleta será maior
que 0 e menor que 4 W/m2 (equivalente
classe 1).

[Cod_DirecaoVento] => Cod_UltraVioleta, (000000000010 || 100000000000)

A radiação ultravioleta depende da direção
do vento. Se a direção do vento for maior
que 740° e menor que 814° (equivalente
classe 11), então a radiação ultravioleta
será maior que 0 e menor que 4 W/m2
(equivalente classe 1).

[Cod_DirecaoVento] => Cod_Radiacao, (000000000010 || 100000000000)

A radiação solar depende da direção do
vento. Se a direção do vento for maior que
740° e menor que 814° (equivalente classe
11), então a radiação solar será maior que
0 e menor que 94 W/m2 (equivalente
classe 1).

Fonte: Elaborado pela autora

Uma regra bastante implicita é o relacionamento entre a radiação solar e
radiação ultravioleta com a temperatura e o horário. Consultando na amostra uma data
com o valor da radiação solar alto (equivalente última classe), pode-se observar que os
valores altos de radiação solar implicam em altas temperaturas. Do mesmo modo, faz
sentido que esse cenário ocorra no período da tarde, conforme Quadro 23.
Quadro 23 – Transações com alta radiação solar
Mes
2
2
2
2

Ind_Hora_0_6
0
0
0
0

Ind_Hora_7_12
0
0
0
0

Ind_Hora_13_18
1
1
1
1

Ind_Hora_19_24
0
0
0
0

Cod_Radiacao
000000000001
000000000001
000000000001
000000000001

Cod_UltraVioleta
000000000100
000000000100
000000001000
000000001000

Cod_Temperatura
000000000010
000000000001
000000000001
000000000100

Cod_DirecaoVento
100000000000
100000000000
010000000000
010000000000

Fonte: Elaborado pela autora

O algoritmo também capturou o relacionamento da radiação solar e da radiação
ultravioleta com o vento e a temperatura. Por meio de uma pesquisa sobre a dinâmica
dos ventos, verificou-se que, de fato, o mesmo tem uma relação com a temperatura. A
radiação solar infravermelho contribui para o aquecimento do ar. O sol também aquece
o solo que, ao entrar em contato com o ar, o aquece de baixo para cima. Esse é um dos
motivos, além do calor do núcleo da terra, da temperatura diminuir com a altitude. Os
ventos, deslocamentos do ar atmosférico, surgem com o movimento de algumas partes
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da atmosfera, ocasionadas pelas diferenças da pressão atmosférica decorrentes de
alterações da temperatura.
No quadro 23, foi possível notar também que de fato há uma correlação inversa
da radiação solar com a direção do vento.

4.6 Avaliação da Qualidade de Dados
Conforme atividades previstas no método, após análise das regras, as mesmas
foram utilizadas em um processo de avaliação da qualidade de dados. Para essa
atividade,

foi

utilizada

a

base

de

dados

do

período

de

01/Julho/2018

a

31/Dezembro/2018.
O quadro 24 mostra alguns exemplos de consultas SQL geradas a partir da CFD
para captura da violação da regra e levantamento das inconsistências. As regras por
mês foram desconsideradas, pois a base avaliada não abrangia os mesmos meses.
Por meio da aplicação das regras em uma nova base de dados para avaliação,
foi possível validar a relevância de algumas regras identificadas pelas dependências
funcionais condicionais. Foram encontradas transações válidas na nova base de dados
de avaliação que também refletiam essas regras. Ao buscar pela regra de violação, a
maioria das consultas retornou 0 (zero) registros.
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Quadro 24 – Análise de Violação das Regras CFD
Id

CFD

Violação da Regra
Tradução para query SQL

Atributo Avaliado

Nº de registros Nº de registros
que violam a apontados pela
regra
CETESB

1

[Ind_Hora_19_24, Cod_Temperatura] => Cod_Radiacao,
(1, 000100000000 || 100000000000)

Cod_Radiacao

SELECT
FROM
WHERE
AND
AND

COUNT(0)
##tempBaseAvaliacaoTodasVariaveis
Ind_Hora_19_24 = 1
Cod_Temperatura = '000100000000'
Cod_Radiacao
<> '100000000000'

0

0

2

[Ind_Hora_1_6] => Cod_Radiacao,
(1 || 100000000000)

Cod_Radiacao

SELECT
FROM
WHERE
AND

COUNT(0)
##tempBaseAvaliacaoTodasVariaveis
Ind_Hora_1_6 = 1
Cod_Radiacao
<> '100000000000'

0

0

3

[Cod_DirecaoVento] => Cod_Radiacao,
(000000000010 || 100000000000)

Cod_Radiacao

SELECT
FROM
WHERE
AND

COUNT(0)
##tempBaseAvaliacaoTodasVariaveis
Cod_DirecaoVento = '000000000010'
Cod_Radiacao <> '100000000000'

0

0

4

[Ind_Hora_1_6] => Cod_UltraVioleta,
(1 || 100000000000)

Cod_UltraVioleta

SELECT
FROM
WHERE
AND

COUNT(0)
##tempBaseAvaliacaoTodasVariaveis
Ind_Hora_1_6 = 1
Cod_UltraVioleta <> '100000000000'

0

0

5

[Ind_Hora_19_24] => Cod_UltraVioleta,
(1 || 100000000000)

Cod_UltraVioleta

SELECT
FROM
WHERE
AND

COUNT(0)
##tempBaseAvaliacaoTodasVariaveis
Ind_Hora_19_24 = 1
Cod_UltraVioleta <> '100000000000'

13

0

6

[Cod_DirecaoVento] => Cod_UltraVioleta,
(000000000010 || 100000000000)

Cod_UltraVioleta

SELECT
FROM
WHERE
AND

COUNT(0)
##tempBaseAvaliacaoTodasVariaveis
Cod_DirecaoVento = '000000000010'
Cod_UltraVioleta <> '100000000000'

0

0

7

[Cod_DirecaoVento, Cod_Ozonio, Ind_Hora_13_18]
Cod_OxiNitrogenio,
(010000000000, 000010000000, 1 || 100000000000)

SELECT COUNT(0)
FROM ##tempBaseAvaliacaoTodasVariaveis
WHERE Cod_DirecaoVento = '010000000000'
AND Cod_Ozonio = '000010000000'
AND Ind_Hora_13_18 = 1
AND Cod_OxiNitrogenio <> '100000000000'

0

0

8

[Cod_Ozonio, Cod_Temperatura] => Cod_OxiNitrogenio,
Cod_OxiNitrogenio
(001000000000, 000100000000 || 100000000000)

SELECT
FROM
WHERE
AND
AND

COUNT(0)
##tempBaseAvaliacaoTodasVariaveis
Cod_Ozonio = '001000000000'
Cod_Temperatura = '000100000000'
Cod_OxiNitrogenio <> '100000000000'

0

0

Cod_OxiNitrogenio

SELECT
FROM
WHERE
AND
AND
AND
AND

COUNT(0)
##tempBaseAvaliacaoTodasVariaveis
Cod_UltraVioleta = '100000000000'
Cod_Ozonio = '010000000000'
Cod_VV = '001000000000'
Cod_Umidade = '000000000100'
Cod_OxiNitrogenio <> '100000000000'

3

0

Cod_OxiNitrogenio

SELECT
FROM
WHERE
AND
AND
AND

COUNT(0)
##tempBaseAvaliacaoTodasVariaveis
Cod_UltraVioleta = '100000000000'
Cod_Ozonio = '010000000000'
Cod_Temperatura = '000010000000'
Cod_OxiNitrogenio <> '100000000000'

9

6

Cod_MP10

SELECT
FROM
WHERE
AND
AND

COUNT(0)
##tempBaseAvaliacaoTodasVariaveis
Cod_Pressao = '000000001000'
Ind_Hora_13_18 = 1
Cod_MP10 <> '100000000000'

1

0

Cod_MP10

SELECT
FROM
WHERE
AND
AND

COUNT(0)
##tempBaseAvaliacaoTodasVariaveis
Cod_Pressao = '000000001000'
Ind_Hora_13_18 = 1
Cod_MP10 <> '100000000000'

0

0

=>
Cod_OxiNitrogenio

[Cod_UltraVioleta, Cod_Ozonio, Cod_VV,
Cod_Umidade] => Cod_OxiNitrogenio,
9
(100000000000,
010000000000,
000000000100 || 100000000000)

001000000000,

10

[Cod_UltraVioleta, Cod_Ozonio,
Cod_Temperatura] => Cod_OxiNitrogenio,
(100000000000,
010000000000,
000010000000
100000000000)

11

[Cod_Pressao, Ind_Hora_13_18] => Cod_MP10,
(000000001000, 1 || 100000000000)

12

[Cod_DirecaoVento,
Cod_VV,
Cod_Temperatura]
Cod_MP10,
(010000000000,
000001000000,
000000100000
100000000000)

Fonte: Elaborado pela autora

||

=>
||
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A seguir, apresenta-se alguns comentários gerais acerca dos resultados
demonstrados no quadro 24. Vale salientar que o quadro 24 traz algumas regras e suas
respectivas violações, mas este trabalho não analisou todas as regras descobertas pelo
algoritmo.
Regra #5: Os registros foram considerados válidos pela CETESB, mas todos
eles estão em uma classe próxima da regra: 010000000000, o que pode justificar a
diferença.
Regra #9: Os registros foram considerados válidos pela CETESB, mas todos
eles estão em uma classe relativamente próxima da regra: 010000000000 e
001000000000.
Regra #10: Dos 9 registros, 3 foram considerados válidos pela CETESB e 6
registros foram considerados inválidos, conforme quadro 25. É possível notar que os
registros considerados válidos pela CETESB são relativamente próximos da regra
(classes 010000000000 e 001000000000) e os inválidos tem um desvio mais
acentuado do padrão.
Quadro 25 – Registros inválidos Óxidos de Nitrogênio
Mes Dia

Ind_Hora Ind_Hora Ind_Hora Ind_Hora
Ind_Valido_
Cod_UltraVioleta
_1_6
_7_12
_13_18 _19_24
Ultravioleta

7
7
7
9
9
9
9
9
9

0
0
0
1
1
1
1
1
0

8
15
20
21
21
21
21
21
21

1
0
1
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0

100000000000
100000000000
100000000000
100000000000
100000000000
100000000000
100000000000
100000000000
100000000000

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Cod_Ozonio
010000000000
010000000000
010000000000
010000000000
010000000000
010000000000
010000000000
010000000000
010000000000

Ind_Valido_
Ind_Valido_
Cod_Temperatura
Ozonio
Temperatura

Cod_OxiNitrogenio Ind_Valido_OxiNitrogenio

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

001000000000
010000000000
010000000000
000000010000
000010000000
000100000000
000100000000
000100000000
001000000000

000010000000
000010000000
000010000000
000010000000
000010000000
000010000000
000010000000
000010000000
000010000000

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Fonte: Elaborado pela autora

Regra #11: O registro foi considerado válido pela CETESB, mas o mesmo estava
em uma classe próxima da regra: 010000000000, o que pode justificar a diferença.
No entanto, as consultas também trouxeram registros que violavam a regra que,
aparentemente, não eram transações inválidas. Dado que a distribuição de classes
pode gerar algumas diferenças, uma vez que pode não refletir com exatidão os limites
da regra, uma sugestão seria encontrar registros que estão com um desvio extremo do
padrão da transação. Se o desvio é acentuado em relação à regra, é possível que
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esses registros tenham mais chances de serem realmente um problema de qualidade
de dados do que um falso positivo. Nesse cenário, a CFD ajudaria a identificar o
relacionamento entre os atributos, sendo que na consulta os valores das constantes
seriam alterados para buscar as situações extraordinárias de violação da regra.
Por exemplo, sabendo que a radiação solar tem um relacionamento com a
temperatura, podemos verificar todos os registros cuja radiação está na primeira classe
e a temperatura está na última classe. Na base de avaliação, encontramos 100
registros nessa situação, todos criticados como inválidos pela CETESB. Alguns dos
registros são encontrados no quadro 26.
SELECT Mes,
Dia,
Ind_Hora_1_6,
Ind_Hora_7_12,
Ind_Hora_13_18,
Ind_Hora_19_24,
Cod_Radiacao,
Ind_Valido_Radiacao,
Cod_Temperatura,
Ind_Valido_Temperatura
FROM ##tempBaseAvaliacaoTodasVariaveis
WHERE Cod_Radiacao
= '100000000000'
AND Cod_Temperatura = '000000000001'

Quadro 26 - Registros inválidos Radiação Solar
Mes
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12

Dia
31
31
31
31
3
3
3
3
3
3
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
30
30
4

Ind_Hora_1_6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ind_Hora_7_12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

Ind_Hora_13_18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1

Cod_Radiacao Ind_Valido_Radiacao Cod_Temperatura
100000000000
Não
000000000001
100000000000
Não
000000000001
100000000000
Não
000000000001
100000000000
Não
000000000001
100000000000
Não
000000000001
100000000000
Não
000000000001
100000000000
Não
000000000001
100000000000
Não
000000000001
100000000000
Não
000000000001
100000000000
Não
000000000001
100000000000
Não
000000000001
100000000000
Não
000000000001
100000000000
Não
000000000001
100000000000
Não
000000000001
100000000000
Não
000000000001
100000000000
Não
000000000001
100000000000
Não
000000000001
100000000000
Não
000000000001
100000000000
Não
000000000001
100000000000
Não
000000000001
100000000000
Não
000000000001
100000000000
Não
000000000001
100000000000
Não
000000000001
100000000000
Não
000000000001

Ind_Valido_Temperatura
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

…

…

…

…

…

…

…

Fonte: Elaborado pela autora

…

…
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Para exemplificar o cálculo da acurácia semântica e o artefato produzido com os
scores da qualidade, consideraremos hipoteticamente que todos os registros apontados
como violação das regras no quadro 24 são realmente um erro na transação. Deste
modo, temos os valores representados por atributo no quadro 27. Baseado nas
métricas apresentadas no trabalho de Pipino et al. (2002) e Fürber e Hepp (2011), são
calculados os scores individuais de cada atributo. Foi também calculado o total da
pontuação dimensional da acurácia semântica na base de dados avaliada, dividindo a
soma de todas as pontuações individuais pelo número de todas as propriedades
testadas P. Conforme anteriormente explanado neste trabalho, caso haja conhecimento
da importância das variáveis na organização, as pontuações podem ser multiplicadas
por um fator de ponderação. No exemplo, o valor de 99,85% representa a porcentagem
de dados no conjunto de dados testados que não viola nenhuma dependência funcional
condicional conhecida. Pode-se dizer, então, que a base de dados tem acurácia
semântica de 99,85%.
Quadro 27 – Cálculo da Acurácia Semântica

Número de
Total de
registros com
Registros
com erro

Atributo
Cod_Radiacao
Cod_Ultravioleta
Cod_OxiNitrogenio
Cod_MP10

Total
∑ (IQ-Score) / P
(PIPINO et al., 2002)(FÜRBER e HEPP, 2011)

4413
4413
4413
4413

Score
(1 - (DQRV / T))
(PIPINO et al., 2002)(FÜRBER e HEPP, 2011)
0
13
12
1

(1 (1 (1 (1 -

(0/4413)) = 1
(13/4413)) = 0,9970
(12/4413)) = 0,9972
(1/4413)) = 0,9997

%
100%
99,7%
99,72%
99,97%

0,9985

99,85%

Fonte: Elaborado pela autora

Nesta seção foram apresentados os resultados das análises das dependências
funcionais condicionais identificadas com a aplicação do método proposto no capítulo 3.
Os dados de monitoramento da poluição atmosférica foram recuperados no
Sistema Qualar da CETESB, com o fim de descobrir regras a partir dos padrões das
transações e avaliar a qualidade de dados. Os dados foram pré-processados e
distribuídos em classes para possibilitar a execução do algoritmo.
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A análise das regras e comparação com os fenômenos atmosféricos possibilitou
constatar que, de fato, a execução do algoritmo de mineração de CFD foi capaz de
capturar relacionamentos entre os atributos e gerar regras que representam o domínio.
Foi demonstrado como as regras mineradas poderiam ser incorporadas em um
processo de avaliação da qualidade. No método, as regras são traduzidas para
comandos SQL que capturam a violação da regra. A consulta foi feita na base de
avaliação para identificação dos registros que violavam as regras e, portanto,
representavam potencialmente um problema de qualidade de dados. O número de
erros, considerando hipoteticamente que todos eram verdadeiros, foi utilizado para
calcular a pontuação da acurácia semântica, em que 0 (zero) representa o pior estado
da qualidade e 1 (um) representa o estado perfeito.
O trabalho contribuiu para consolidar as atividades de avaliação da qualidade de
dados e mineração de regras. A acurácia semântica é uma dimensão complexa de se
avaliar, pois exige conhecimento do domínio e do relacionamento entre os atributos. O
trabalho apresentou uma alternativa para a avaliação dessa dimensão, identificando
uma série de atividades que permeiam esses processos.
O trabalho colaborou também para mostrar algumas possíveis fragilidades do
processo que devem ser gerenciadas, tais como o alto número de regras e casos em
que a violação da regra pode ser um falso positivo. Esses pontos devem ser
considerados ao analisar a viabilidade de iniciar um projeto de qualidade de dados
utilizando um processo de descoberta de conhecimento.
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5 CONCLUSÃO
Com o crescimento das tecnologias Big Data e a quantidade enorme de dados
gerados e sendo analisados para apoiar a tomada de decisões, a garantia da qualidade
de dados se tornou ainda mais relevante. As consequências de decisões erradas estão
se tornando mais caras. De fato, as três características Volume, Velocidade e
Variedade do Big Data tornaram a qualidade cada vez mais desafiadora. Isso resultou
na adição de um quarto V, Veracidade, refletindo a importância da qualidade de dados.
No entanto, a área de qualidade de dados apresenta alguns desafios a serem
superados. Os problemas de qualidade de dados, em geral, resultam da violação de
regras. Mas, há uma dificuldade em defini-las, pois essas são dependentes de contexto
e demandam conhecimento do domínio. A literatura expõe que é inviável desenhar as
regras de qualidade manualmente. Ademais, muitas vezes as regras não são
conhecidas pelos usuários de negócios, de modo que pode ser útil utilizar a mineração
de dados para descobrir os padrões a partir dos próprios dados. Os desvios desses
padrões podem representar potenciais violações da qualidade de dados e auxiliar nas
atividades de avaliação desta qualidade.
Neste contexto, este trabalho apresentou um método para a avaliação da
qualidade de dados, que une a atividade de mineração de dependências funcionais
condicionais com o processo de avaliação da qualidade.

Foram realizados

levantamentos na literatura para identificar as atividades pertinentes à avaliação da
qualidade e ao processo de descoberta de conhecimento. Com base nesse
levantamento, o método proposto consolida e organiza as atividades em um processo
lógico.

5.1 Resultados Alcançados
A aplicação do método para avaliação da qualidade de dados no contexto da
CETESB mostrou resultados relevantes. Foi possível confirmar que o processo de
identificação de regras por CFD é capaz de capturar regras interessantes e que, de
fato, representam o domínio. A análise mostrou que muitas dessas regras
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correspondiam a fenômenos conhecidos no contexto da poluição atmosférica. Sendo
capaz de refletir o contexto do Sistema de Qualidade do Ar da CETESB, é possível que
a CFD consiga apresentar as regras de outros contextos.
As dependências funcionais condicionais possuem uma sintaxe capaz de
representar de forma bastante clara as regras do contexto para documentar as
dependências entre os atributos. Essa sintaxe também facilita a tradução das regras
para comandos e consultas que busquem os registros que violam as regras.
Uma

das

desvantagens

observadas

no

processo

de

mineração

das

dependências funcionais condicionais foi a alta quantidade de regras, sendo algumas
delas redundantes. A análise de tantas regras é um processo oneroso. Apesar disso, o
emprego de um processo de descoberta do conhecimento emerge regras ora
desconhecidas pelos usuários de negócios, além de estimular discussões sobre o
possível desvio do padrão e problema de qualidade de dados. É comum observar
projetos sem um ponto de partida. A CFD auxilia a filtrar os pontos de atenção, algumas
hipóteses e premissas para um projeto da qualidade de dados.
Como a CFD identifica uma regra aplicada a um subconjunto, foi observada a
mineração de regras similares, apenas com a diferenciação das constantes, conforme o
exemplo a seguir:
[Cod_VV, Ind_Hora_19_24] => Cod_Radiacao, (000001000000, 1 || 100000000000)
[Cod_VV, Ind_Hora_19_24] => Cod_Radiacao, (100000000000, 1 || 100000000000)

Apesar de serem regras complementares, essa situação pode ser uma
desvantagem, pois as regras podem configurar como contraditórias, gerando erros na
avaliação da qualidade de dados.
As CFDs descobertas pelo algoritmo de mineração podem sinalizar possíveis
problemas de qualidade e auxiliar no processo de avaliação da qualidade de dados. É
necessário validar se a sinalização é mesmo um problema de qualidade ou se seria um
falso positivo. Mas, em um sistema de coleta como o da CETESB, as transações fora
do padrão podem ser o primeiro sinal que há um problema a verificar. Desta forma, as
falhas no sistema podem ser descobertas e corrigidas mais precocemente.
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No entanto, a aplicação do método confirmou que o tratamento das variáveis é
primordial no processo de mineração de dados. Neste trabalho, ao invés de atribuir um
código string ao indicador de Hora, assim como feito para Média, atribuiu-se um
indicador binário. O intuito foi demonstrar o output do algoritmo com diversos tipos de
dados, facilitando a visualização do conceito teórico das constantes nas dependências
funcionais condicionais. No entanto, essa atribuição binária gerou regras não
interessantes, entre os próprios dados binários, como o abaixo.
[Ind_Hora_7_12, Ind_Hora_13_18, Ind_Hora_0_6] => Ind_Hora_19_24,(0, 0, 0 || 1)
[Ind_Hora_0_6] => Ind_Hora_7_12, (1 || 0)

Essa

demanda

questiona

a

hipótese

que

é

possível

extrair

regras

automaticamente independente do conhecimento prévio do contexto. De fato, sem o
entendimento da importância das variáveis e seu correto tratamento, podemos incorrer
em muitas regras redundantes, que não são interessantes ou atributos que não tem
qualquer correlação forte entre si. Assim, reforça-se que o processo de descoberta do
conhecimento requer uma interação humana com os especialistas no domínio.
A etapa de preparação da base tomou uma boa parte do tempo. Além de extrair
os dados, foi realizado um trabalho para que eles ficassem horizontalmente na mesma
transação. O pré-processamento também gerou demandas, como agregar um método
para distribuição de classes. Na literatura, ao sugerir utilizar essa ferramenta nas
atividades de qualidade de dados, as atividades de descoberta de conhecimento não
são listadas, podendo incorrer em erro no projeto ao ter esse esforço subestimado. O
processo complexo de mineração necessita do desenvolvimento de um ambiente ideal
para as análises.
Algo interessante de notar nas regras foram alguns casos em que a CFD
relacionava o valor de poluentes distintos. Por exemplo, algumas regras estabeleceram
uma relação entre MP10 e óxido de nitrogênio. O MP10 não participa diretamente do ciclo
do nitrogênio. Mas, é provável que as condições climáticas que comprometam a sua
dispersão também impeçam a dispersão dos demais poluentes. Assim, em um projeto
de monitoramento, esse tipo de regra pode também ser útil para a verificação de
registros inválidos.
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Foi observado que o método proposto nesta pesquisa possibilita:


Unir as atividades de avaliação da qualidade de dados com os métodos de
descoberta de conhecimento. Este trabalho serviu como base para avaliação da
qualidade de dados utilizando regras CFDs identificadas automaticamente.
Apresentou as atividades e os artefatos produzidos.



Identificar e documentar as regras do contexto por meio do algoritmo de
mineração de CFDs. O algoritmo CFDMiner retornou dependências funcionais
condicionais que representavam, de fato, regras válidas no domínio. Desse
modo, os algoritmos para descoberta de CFDs podem ser uma ferramenta útil
para descobrir regras a partir das transações em um banco de dados.



Traduzir as regras para comandos SQL que expressem a sua violação,
permitindo levantar inconsistências na base de dados e quantificar a acurácia
semântica.



Documentar regras que poderão ser utilizadas como insumo para um processo
de monitoramento contínuo e melhoria da qualidade.

5.2 Trabalhos Futuros
No decorrer dessa pesquisa, foi possível identificar alguns pontos que poderão
ser desenvolvidos em trabalhos futuros. Entre esses:


Analisar se é possível utilizar as regras geradas para interpolar dados, ampliando
o método proposto para uma abordagem de preenchimento de dados faltantes.



Avaliar se o método melhora de acordo com o algoritmo empregado, detalhando
como o algoritmo influencia nos resultados do método e se é possível observar
resultados mais precisos utilizando outros algoritmos de mineração.



Avaliar o quanto o número de classes pode influenciar nos resultados do
algoritmo e testar outros métodos de cálculo.
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Instanciar o método proposto em diferentes contextos e em outros tipos de bases
de dados. É possível que em bases transacionais a validade das regras
identificadas pelas dependências funcionais condicionais fiquem ainda mais
evidentes, uma vez que o algoritmo de mineração busca padrões em transações.
Neste trabalho, foram utilizados dados de um Sistema de Coleta e o mesmo foi
adequado para simular uma transação.



Estender o método, propondo atividades de monitoramento contínuo da
qualidade. As regras documentadas poderão servir como insumo para um
método de melhoria da qualidade de dados.



Criar um Sistema de Classificação, que consolide as diversas regras para uma
mesma variável.
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ANEXO A – Processo P2 (Avaliação da Qualidade) do TIQM – English (1999)
1. Identificar um conjunto de dados para a avaliação.
a. Entradas:
i. Grupos de informação a avaliar, se identificado na fase de
definição.
ii. Problemas conhecidos em que a baixa qualidade da informação
faz parte da causa.
iii. Dicionários de dados, repositórios, catálogos ou inventário de
banco de dados.
b. Saídas:
i. Grupos de informação priorizadas para a avaliação da
qualidade, baseados no impacto de erros.
c. Técnicas e Ferramentas:
i. Pesquisas de satisfação do cliente.
ii. Ferramentas de consulta.
iii. Catálogo e ferramentas de relatórios de dicionário de dados.

2. Estabelecer objetivos e medidas da qualidade.
a. Entradas:
i. Grupos de informação a avaliar.
ii. Valor da informação e avaliação de custos de não-qualidade, se
houver.
b. Saídas:
i. Objetivos de medição da qualidade de dados.
ii. Medidas de qualidade de dados.
iii. Cronograma de avaliação da qualidade.
c. Técnicas e Ferramentas:
i. Repositório, dicionário de dados.
ii. Pesquisas de satisfação do cliente.
iii. Gerenciamento de projetos.
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3. Identificar o valor da informação e a cadeia de custos.
a. Entradas:
i. Grupos de informação a avaliar.
ii. Repositório, dicionário de dados, catálogo.
iii. Documentação do sistema.
b. Saídas:
i. Valor da informação e cadeia de custos.
c. Técnicas e Ferramentas:
i. Diagrama de fluxo de dados.
ii. Matrizes

4. Determinar arquivos ou processos para avaliar
a. Entradas:
i. Valor da informação e cadeia de custos.
ii. Objetivos de medição da qualidade.
b. Saídas:
i. Arquivo de dados e lista de processos a avaliar e cronograma.
c. Técnicas e Ferramentas:
i. Avaliação e selecão.

5. Identificar fontes de validação de dados para avaliação da acurácia
a. Entradas:
i. Valor da informação e cadeia de custos.
ii. Grupo de informação a avaliar.
b. Saídas:
i. Lista de fontes de validação de dados.
c. Técnicas e Ferramentas:
i. Diagrama de fluxos de dados.
ii. Matrizes

6. Extrair amostras aleatórias de dados:

96

a. Entradas:
i. Lista ou processo do banco de dados para avaliação.
b. Saídas:
i. Amostra aleatória de dados.
c. Técnicas e Ferramentas:
i. Gerador de números aleatórios.
ii. Software de análise da qualidade
iii. Software de extração de dados.

7. Medir a qualidade da informação
a. Entradas:
i. Amostra aleatória de dados
ii. Regras e medidas de negócios definidas.
iii. Lista de fontes de validação de dados.
b. Saídas:
i. Características da qualidade medidas.
c. Técnicas e Ferramentas:
i. Software de análise da qualidade da informação.
ii. Ferramentas de consulta
iii. Planilhas
iv. Questionário de pesquisa de satisfação do cliente.
v. Inspeção física.

8. Interpretar e relatar a qualidade.
a. Entradas:
i. Dados avaliados
b. Saídas:
i. Relatório do procedimento de avaliação de dados.
ii. Relatórios de avaliação da qualidade da informação.
iii. Relatórios de exceção.
iv. Tabela de controle de qualidade da avaliação.
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c. Técnicas e Ferramentas:
i. Software de análise da qualidade da informação.
ii. Diagramas de Pareto
iii. Gráficos de barra
iv. Gráficos de controle estatístico.
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ANEXO B – Dados e relatórios disponíveis no Sistema Qualar da CETESB
Qualidade do Ar Tempo Real. Apresenta a qualidade do ar atualizada de hora
em hora medida pela rede automática de monitoramento. Os resultados são
apresentados por estação, podendo filtrar por UGRHI (Unidade de Gerenciamento de
Recursos Hídricos) e município. A qualidade do ar de cada estação é determinada pelo
poluente que apresenta maior índice. Para cada UGRHI, informa os efeitos à saúde e
como proteger-se das concentrações observadas.
Dados horários por Estação. Apresenta os dados horários, média móvel e
índice de qualidade do ar dos poluentes para cada estação da rede automática, a partir
da data e hora informadas pelo usuário. Permite consultar, também, os dados horários
dos parâmetros meteorológicos.
Dados horários por Parâmetro. Apresenta os dados horários de concentração
dos poluentes e dos parâmetros meteorológicos para todas as estações da rede
automática, a partir da data e hora informadas pelo usuário.
Boletim Diário. Apresenta o boletim de qualidade do ar divulgado diariamente,
às 11 horas, pela CETESB. Esse boletim apresenta o resultado do monitoramento das
últimas 24 horas para todos os poluentes medidos pela rede automática, bem como a
previsão das condições de dispersão para as 24 horas seguintes.
Resumo Boletim Diário. Apresenta a qualidade do ar obtida a partir do boletim
diário divulgado pela CETESB, para cada estação. A qualidade do ar é definida pelo
poluente de maior índice registrado no dia. Apresenta também, para cada UGRHI, a
totalização das qualidades N1-BOA, N2-MODERADA, N3-RUIM, N4-MUITO RUIM e
N5-PÉSSIMA, as condições meteorológicas presentes no dia e a previsão
meteorológica para as próximas 24 horas.
Boletim Meteorológico Pesquisar. Apresenta o boletim meteorológico diário
elaborado pela CETESB, incluindo informações como: inversão térmica, velocidade do
vento, temperatura, umidade relativa e previsão meteorológica de dispersão de
poluentes para as próximas 24, 48 e 72 horas.
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Configuração das Estações. Apresenta a localização (endereço, coordenadas,
fotos) das estações de monitoramento das redes automática, manual e monitores
passivos, bem como quais poluentes são monitorados.
Exportar Dados. Exporta todos os dados de monitoramento da qualidade do ar
e meteorológicos para um arquivo em formato “csv”, compatível com planilha eletrônica.
O usuário escolhe período, estação, parâmetro e tipo de dado (horário ou média
móvel).
Valores Diários. Apresenta os valores diários dos poluentes e parâmetros
meteorológicos para a estação selecionada pelo usuário (rede automática e manual).
Apresenta também, a média aritmética, número de dias, menor valor, 1ª e 2ª máximas
do período selecionado. Caso o usuário selecione a opção “Tipo de Rede Automática”
e “Realizar Representatividade”, o sistema utilizará o critério de que para o cálculo da
média deverá existir pelo menos 16 dados válidos no dia. Os valores diários utilizam
como referência os períodos de exposição estabelecidos nos padrões de qualidade do
ar, quando existentes. São calculados, da seguinte forma:
-

partículas inaláveis (MP10): média diária;

-

partículas inaláveis finas (MP2,5): média diária;

-

partículas totais em suspensão (PTS): média diária;

-

fumaça (FMC): média diária;

-

formaldeído (Formal): média diária

-

acetaldeído (Acetal): média diária

-

dióxido de enxofre (SO2): média diária;

-

ozônio (O3): maior média móvel de 8 horas do dia e horário da ocorrência;

-

monóxido de carbono (CO): maior média móvel de 8 horas do dia e

horário da ocorrência;
-

dióxido de nitrogênio (NO2): maior valor diário e horário da ocorrência;

-

monóxido de nitrogênio (NO): maior valor diário e horário da ocorrência;

-

óxido de nitrogênio (NOx): maior valor diário e horário da ocorrência;

-

enxofre reduzido total (ERT): maior valor diário e horário da ocorrência;

-

benzeno (BEN): maior valor diário e horário de ocorrência;
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-

tolueno (TOL): maior valor diário e horário de ocorrência;

-

pressão (PRESS): média diária;

-

temperatura (TEMP): maior valor diário e horário de ocorrência;

-

velocidade do vento (VV): média diária;

-

radiação solar global (RADG): maior valor diário e horário de ocorrência;

-

radiação ultravioleta (RADUV): maior valor diário e horário de ocorrência;

-

umidade relativa do ar (UR): menor valor diário e horário de ocorrência.

Mensal Dados Horários. Apresenta os dados horários da rede automática de
um determinado mês, separado por UGRHI, estação e parâmetro.
Distribuição da Qualidade. Apresenta, para um período selecionado pelo
usuário, a distribuição em número de dias, da qualidade do ar (N1-BOA, N2MODERADA, N3-RUIM, N4-MUITO RUIM e N5-PÉSSIMA), agrupados por poluente e
por mês do ano. Permite considerar cada estação individualmente ou agrupadas por
UGRHI ou município. No caso de agrupamento de mais de uma estação, a qualidade
do ar do dia é dada pela pior estação. Também apresenta o número de dias de
ultrapassagens dos padrões de qualidade do ar, por poluente e considerando todos os
poluentes conjuntamente.
Médias Mensais. Apresenta, para um determinado ano, os valores de médias
mensais por parâmetro. Há opção de fazer também médias mensais a partir das
máximas diárias ou das mínimas diárias.
Ultrapassagens. O objetivo principal deste relatório é gerar estatísticas anuais.
Apresenta as seguintes informações, por estação e parâmetro: o número de dias
monitorados no período escolhido, a média, o atendimento ao critério de
representatividade dos dados, a 1ª, 2ª, 3 ª e 4 ª máximas ocorridas e o número total de
ultrapassagem do padrão de qualidade do ar (PQAR), da Meta Intermediária 2(MI2), da
Meta Intermediária 3 (MI3) e da Meta Final (MFinal), sendo que o número de
ultrapassagens de uma meta incorpora as ultrapassagens das metas anteriores.
Concentração Diária da Rede Manual. Apresenta a concentração diária dos
poluentes monitorados pela rede manual e amostradores passivos e sua respectiva
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qualidade do ar. Os dados podem ser filtrados, para o período escolhido, por
parâmetro, município ou estação.
Caracterização das Estações. Apresenta informações cadastrais e informações
que permitem caracterizar as estações de monitoramento. Estão disponíveis
informações como: data inicial e final de operação, endereço, população do município,
distância da estação até o centro, uso do solo, latitude, longitude, altitude, topografia,
etc. Informa também sobre os parâmetros monitorados para a estação (data inicial e
final, objetivo do monitoramento, abrangência, tipo de fonte principal, região de
monitoramento).
Índice de Ventilação Manual. Apresenta, para cada dia do ano e UGRHI
selecionados pelo usuário, a velocidade média dos ventos (ventos com velocidade
maior ou igual a 0,5m/s) e porcentagem de calmaria (ventos com velocidade menor do
que 0,5m/s).
Distribuição de Frequência. Apresenta a distribuição de frequência de um
determinado parâmetro, em classes, para cada direção do vento, em setores. O
parâmetro pode ser a própria velocidade do vento, fornecendo dados para elaboração
de rosa dos ventos ou algum poluente de interesse (rosa de poluição).
Frequência Inversão Térmica. Apresenta, após o usuário escolher o ano e a
hora da radiosondagem, o número de ocorrências de inversões térmicas por faixa de
altura, para cada mês do ano selecionado e dos quatro anos anteriores a este. Dados
disponíveis a partir de 2005.
Gerar Gráfico de Parâmetro. Apresenta gráfico de linhas com análise temporal
dos dados monitorados pela rede automática, manual e passiva O usuário deve
selecionar o parâmetro, a estação, o tipo de dado (média horária ou móvel), o tipo de
cálculo (média horária, média/mínima/máxima diária, média/mínima/máxima mensal e
média/mínima/máxima/média máxima anual). Obs.: Para os parâmetros Direção do
Vento (DV) e Direção Global do Vento (DVG) deve ser utilizada “Média Horária” tanto
para “Tipo de Dados” quanto para “Tipo de Cálculo”.
Gerar Gráfico Comparativo. Apresenta gráfico que permite a comparação de
dados horários ou diários monitorados para uma estação/parâmetro com outra
estação/parâmetro. Gráfico gerado para tipos de rede automática e manual. Obs.: Para
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os parâmetros Direção do Vento (DV) e Direção Global do Vento (DVG) deve ser
utilizada “Média Horária” para “Tipo de Dados”.
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ANEXO C – Distribuição com Intervalo de Classes das Médias Horárias dos
Poluentes Atmosféricos
Quadro 28 – Distribuição com Intervalo de Classes – Partículas Inaláveis Finas

MP2,5 – Partículas Inaláveis Finas (µg/m3)
Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Classe
0 |-------- 54
54 |-------- 108
108 |-------- 162
162 |-------- 216
216 |-------- 270
270 |-------- 324
324 |-------- 378
378 |-------- 432
432 |-------- 486
486 |-------- 540
540 |-------- 594
594 |-------- 648

Fonte: Elaborado pela autora.
Quadro 29 – Distribuição com Intervalo de Classes – Dióxido de Enxofre

SO2 – Dióxido de Enxofre (µg/m3)
Ordem Classe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Fonte: Elaborado pela autora.

0 |-------- 9
9 |-------- 18
18 |-------- 27
27 |-------- 36
36 |-------- 45
45 |-------- 54
54 |-------- 63
63 |-------- 72
72 |-------- 81
81 |-------- 90
90 |-------- 99
99 |-------- 108
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Quadro 30 – Distribuição com Intervalo de Classes – Monóxido de Nitrogênio

NO – Monóxido de Nitrogênio (µg/m3)
Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Classe
0 |-------- 30
30 |-------- 60
60 |-------- 90
90 |-------- 120
120 |-------- 150
150 |-------- 180
180 |-------- 210
210 |-------- 240
240 |-------- 270
270 |-------- 300
300 |-------- 330
330 |-------- 360

Fonte: Elaborado pela autora
Quadro 31 – Distribuição com Intervalo de Classes – Dióxido de Nitrogênio

NO2 – Dióxido de Nitrogênio (µg/m3)
Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Fonte: Elaborado pela autora

Classe
2 |-------- 10
10 |-------- 18
18 |-------- 26
26 |-------- 34
34 |-------- 40
40 |-------- 48
48 |-------- 56
56 |-------- 64
64 |-------- 72
72 |-------- 80
80 |-------- 88
88 |-------- 96
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Quadro 32 – Distribuição com Intervalo de Classes – Óxidos de Nitrogênio

NOx – Óxidos de Nitrogênio (ppb)
Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Classe
2 |-------- 30
30 |-------- 58
58 |-------- 86
86 |-------- 114
114 |-------- 142
142 |-------- 170
170 |-------- 198
198 |-------- 226
226 |-------- 254
254 |-------- 282
282 |-------- 310
310 |-------- 338

Fonte: Elaborado pela autora
Quadro 33 – Distribuição com Intervalo de Classes – Monóxido de Carbono

CO – Monóxido de Carbono (ppm)
Ordem Classe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Fonte: Elaborado pela autora

0.10 |-------- 0.35
0.35 |-------- 0.60
0.60 |-------- 0.85
0.85 |-------- 1.10
1.10 |-------- 1.35
1.35 |-------- 1.60
1.60 |-------- 1.85
1.85 |-------- 2.10
2.10 |-------- 2.35
2.35 |-------- 2.60
2.60 |-------- 2.85
2.85 |-------- 3.10
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Quadro 34 – Distribuição com Intervalo de Classes – Ozônio

O3 – Ozônio (µg/m3)
Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Classe
5 |-------- 19
19 |-------- 33
33 |-------- 47
47 |-------- 61
61 |-------- 75
75 |-------- 89
89 |-------- 103
103 |-------- 117
117 |-------- 131
131 |-------- 145
145 |-------- 159
159 |-------- 173

Fonte: Elaborado pela autora
Quadro 35 – Distribuição com Intervalo de Classes – Temperatura do Ar

TEMP – Temperatura do Ar (°C)
Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Fonte: Elaborado pela autora

Classe
8 |-------- 10
10 |-------- 12
12 |-------- 14
14 |-------- 16
16 |-------- 18
18 |-------- 20
20 |-------- 22
22 |-------- 24
24 |-------- 26
26 |-------- 28
28 |-------- 30
30 |-------- 32
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Quadro 36 – Distribuição com Intervalo de Classes – Velocidade do Vento

VV – Velocidade do Vento (m/s)
Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Classe
0 |-------- 0.34
0.34 |-------- 0.68
0.68 |-------- 1.02
1.02 |-------- 1.36
1.36 |-------- 1.70
1.70 |-------- 2.04
2.04 |-------- 2.38
2.38 |-------- 2.72
2.72 |-------- 3.06
3.06 |-------- 3.40
3.40 |-------- 3.74
3.74 |-------- 4.08

Fonte: Elaborado pela autora

Quadro 37 – Distribuição com Intervalo de Classes – Direção do Vento

DV – Direção do Vento (°)
Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Fonte: Elaborado pela autora

Classe
0 |-------- 74
74 |-------- 148
148 |-------- 222
222 |-------- 296
296 |-------- 370
370 |-------- 444
444 |-------- 518
518 |-------- 592
592 |-------- 666
666 |-------- 740
740 |-------- 814
814 |-------- 888
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Quadro 38 – Distribuição com Intervalo de Classes – Direção do Vento Global

DVG – Direção do Vento Global (°)
Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Classe
0 |-------- 30
30 |-------- 60
60 |-------- 90
90 |-------- 120
120 |-------- 150
150 |-------- 180
180 |-------- 210
210 |-------- 240
240 |-------- 270
270 |-------- 300
300 |-------- 330
330 |-------- 360

Fonte: Elaborado pela autora
Quadro 39 – Distribuição com Intervalo de Classes – Pressão Atmosférica

PRESS – Pressão Atmosférica (hPa)
Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Fonte: Elaborado pela autora

Classe
913 |-------- 914.42
914.42 |-------- 915.84
915.84 |-------- 917.26
917.26 |-------- 918.38
918.38 |-------- 920.10
920.10 |-------- 921.52
921.52 |-------- 922.94
922.94 |-------- 924.36
924.36 |-------- 925.78
925.78 |-------- 927.20
927.20 |-------- 928.62
928.62 |-------- 930.04
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Quadro 40 – Distribuição com Intervalo de Classes – Radiação Solar Global

RADG – Radiação Solar Global (W/m2)
Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Classe
0 |-------- 94
94 |-------- 188
188 |-------- 282
282 |-------- 376
376 |-------- 470
470 |-------- 564
564 |-------- 658
658 |-------- 752
752 |-------- 846
846 |-------- 940
940 |-------- 1034
1034 |-------- 1128

Fonte: Elaborado pela autora
Quadro 41 – Distribuição com Intervalo de Classes – Radiação Ultra-Violeta

RADUV – Radiação Ultra-Violeta (W/m2)
Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Fonte: Elaborado pela autora

Classe
0 |-------- 4
4 |-------- 8
8 |-------- 12
12 |-------- 16
16 |-------- 20
20 |-------- 24
24 |-------- 28
28 |-------- 32
32 |-------- 36
36 |-------- 40
40 |-------- 44
44 |-------- 48
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Quadro 42 – Distribuição com Intervalo de Classes – Umidade Relativa do Ar

UR – Umidade Relativa do Ar (%)
Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Fonte: Elaborado pela autora

Classe
29 |-------- 35
35 |-------- 41
41 |-------- 47
47 |-------- 53
53 |-------- 59
59 |-------- 65
65 |-------- 71
71 |-------- 77
77 |-------- 83
83 |-------- 89
89 |-------- 95
95 |-------- 101

