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RESUMO 

 

A Educação a Distância (EAD) tem-se confirmado como importante ferramenta de 

capacitação a qualquer tempo e distância. Porém, a maioria das Instituições de Ensino tem 

encontrado dificuldades relacionadas ao grande número de abandono dos cursos. Avanços 

recentes em diversas áreas da tecnologia possibilitaram o surgimento das Tecnologias da 

Informação e Comunicação que se tornaram essenciais à condução dos processos 

educacionais. Assim, imensos volumes de dados são gerados pela interação de usuários em 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). Esses dados “escondem” informações ricas. 

Contudo, manipular tamanha quantidade de dados não é uma tarefa simples. Neste sentido, 

uma solução promissora para extração de informação é a Mineração de Dados, que pode ser 

entendida como a transformação de dados brutos em conhecimento. Essa pesquisa apresenta 

um estudo para compreender os motivos do baixo desempenho dos alunos em cursos técnicos 

da EAD aplicando, para isto, o algoritmo de Classificação Associativa (CBA) em Mineração 

de Dados Educacionais (EDM). Com o objetivo de gerar os melhores resultados preditivos de 

Classificação Associativa obtidos pelo CBA, aplicou-se o algoritmo de Regras de Associação 

denominado Predictive Apriori,ainda não empregados em trabalhos correlatos. Os resultados 

experimentais apontam que o CBA aplicado a Bases de Dados Educacionais atinge melhores 

resultados que os algoritmos de classificação tradicionais (alcançando uma marca de 85% de 

acurácia). Mostrou-se também que o uso das ferramentas fórum, quiz e folder têm uma grande 

influência no desempenho dos estudantes. 

 

Palavras chave: Mineração de Dados Educacionais. Educação a Distância. Ambientes 

Virtuais. 



ABSTRACT 

 

Distance Education (EAD) has been confirmed as an important training tool at any time and 

distance. However, most educational institutions have encountered difficulties related to the 

large number of dropouts. Recent advances in several areas of technology have enabled the 

emergence of Information and Communication Technologies that have become essential to 

the conduct of educational processes. Thus, immense data volumes are generated by the 

interaction of users in Virtual Learning Environments (AVA). These data "hide" rich 

information. However, handling such a large amount of data is not a simple task. In this sense, 

a promising solution for information extraction is Data Mining, which can be understood as 

the transformation of raw data into knowledge. This research presents a study to understand 

the reasons of the low performance of students in technical courses of the EAD applying, to 

this, the Association Classification (CBA) algorithm in Educational Data Mining (EDM). In 

order to further improve the results obtained by the CBA, the Association Rules algorithm 

called Predictive Apriori, not yet employed in related works, was applied in order to generate 

the best predictive results of Associative Classification. The experimental results point out 

that the CBA applied to Educational Databases achieves better results than traditional 

classification algorithms (reaching a mark of 85% accuracy). It was also shown that the use of 

the forum, quiz and folder tools have a great influence on student performance. 

 

Key-words: Educational Data Mining. Distance Education. Virtual Environments.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação a Distância (EAD) tem-se confirmado como importante ferramenta de 

capacitação a qualquer tempo e distância, permitindo a flexibilidade dos locais e horários de 

estudos. No Brasil, a EAD está em pleno crescimento. Em 2016, segundo o Anuário 

Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância (ABED, 2015/2016), houve um 

aumento de 23,3% das matrículas em relação a 2014; foram realizadas 5.048.912 matrículas, 

sendo 22% em cursos regulamentados totalmente a distância e semipresenciais e 78% em 

cursos livres corporativos ou não corporativos. Contudo, a maioria das instituições de ensino 

tem encontrado dificuldades relacionadas ao grande número de abandono dos cursos. 

As taxas de evasão reportadas nos cursos a distância são maiores que as 

registradas nos cursos presenciais (os cursos regulamentados totalmente à distância 

apresentam os índices mais altos). O Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a 

Distância – ABED, registrou em 2016 uma evasão de 26% a 50%, com 40% das ocorrências 

nas instituições que oferecem cursos regulamentados totalmente a distância.  

O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) oferece, desde 2012, 

cursos de Educação a Distância em polos que abrangem as cidades do Norte de Minas Gerais. 

São aproximadamente 18.000 mil matrículas realizadas em diversos cursos técnicos. Apesar 

dos elevados índices de ingresso, percebe-se também um elevado número de evasão. Em um 

levantamento realizado pela Diretoria de Educação a Distância (2013), 40% dos alunos 

matriculados no primeiro módulo dos cursos técnico não se rematriculam no segundo, devido 

à insuficiência de notas e/ou frequências. Em alguns cursos específicos, esses números 

chegam a 80%. 

A evasão e a reprovação são preocupações presentes na educação de forma geral. 

No ensino a distância esses problemas são potencializados devido às características 

específicas da modalidade. Em seu trabalho, Litto (2009) aponta as principais causas que 

ocasionam a evasão do aluno: falta de tempo; falta de adaptação com o ambiente; insatisfação 

com o tutor; falta de suporte. Maia et al. (2004) compilou informações de 51 mil alunos 

matriculados na EAD, em 22 instituições brasileiras de ensino superior, e notou que os índices 

de evasão em cursos de graduação a distancia podem chegar a 30%. 

Diante disso, um grande desafio a ser enfrentado no Ensino a Distância é o 

acompanhamento dos estudantes, devido a distância física entre esses e professores. Portanto, 

surge a necessidade de utilizar a tecnologia para auxiliar os docentes nesse acompanhamento. 
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Avanços recentes em diversas áreas da tecnologia possibilitaram um grande 

crescimento na capacidade de armazenar, coletar, transmitir e gerar dados digitais. Nos dias de 

hoje tem-se a possibilidade de armazenar vários gigabytes em dispositivos portáteis e alguns 

terabytes em computadores pessoais a um custo relativamente baixo. 

Os preços acessíveis dos dispositivos e o alcance das redes de computadores 

fizeram com que aumentassem em grande escala o número de usuários em sistemas 

educacionais. O surgimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) permite que 

estes usuários criem informações digitais de forma mais simples, o que faz aumentar a 

quantidade de conteúdos disponíveis para outros usuários. 

Para Galafassi et al. (2013), com a evolução da aplicação das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) na Educação, os ambientes computacionais de ensino e os 

conteúdos digitais passaram a ser vistos como tecnologias essenciais à condução dos 

processos educacionais; sejam eles presenciais ou a distância. Com isso, as TICs na Educação 

a Distância, mostraram-se ser uma ferramenta importante de capacitação a qualquer tempo e 

distância, permitindo a flexibilidade dos locais e horários de estudos. 

Assim, grandes volumes de dados são gerados pela interação de usuário em 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), o que torna possível a obtenção de informações 

sobre o processo de interação dos estudantes com esses ambientes. Nesse sentido, existem 

pesquisas em informática na Educação que realizam a análise desses dados com o objetivo de 

descobrir conhecimentos que possam ajudar na resolução de problemas educacionais.  

De acordo com Romero et al. (2010) as informações acumuladas nos bancos de 

dados são diversas, podendo incluir registros de interações com o sistema, até dados com 

valiosos significados semânticos. Porém, identificar quais informações são importantes e 

como aproveitá-las de maneira relevante, não é tão simples. 

Conforme Romero et al. (2010) uma solução promissora para extrair informações 

das Bases de Dados dos AVA é o uso de técnicas de Mineração de Dados, chamadas de 

Mineração de dados Educacionais (do inglês, Education Data Mining - EDM) quando 

aplicada ao contexto educacional.  Para Baker et al. (2011) tal técnica tem sido aplicada com 

uma maior frequência para: fornecer suporte; feedback a professores e ou tutores; previsão de 

desempenho e risco de evasão. 

A utilização de técnicas de Mineração de Dados vem se mostrando uma 

alternativa útil para descobrir conhecimento em Bases de Dados, já que os resultados obtidos 

com a aplicação dessas técnicas são diferentes de outros processos de extração de informação. 

Na maioria das técnicas de exploração dos dados, os resultados apresentados são informações 
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já conhecidas ou explícitas nas Bases de Dados. Por sua vez, as técnicas de Mineração de 

Dados extraem informações úteis e desconhecidas. 

 

1.1  Motivação da pesquisa 

 

A área de Mineração de Dados foi criada da necessidade de se encontrar informações valiosas 

em Bases de Dados Educacionais. Neste sentido, um de seus desafios é auxiliar os professores 

no acompanhamento dos estudantes, devido a distância física que geralmente ocorre entre 

ambas as partes. 

Diferentemente dos trabalhos pesquisados, este estudo tem como proposta aplicar 

o algoritmo de Classificação Associativa (CBA) (Agrawal et al. 1993) para reduzir índices de 

evasão em cursos da EAD. Existem diversas pesquisas relacionadas ao tema, como podem ser 

vistas em: Romero et al. (2010) e Rodrigues et al. (2014). Porém, a utilização do algoritmo 

CBA em EDM, com objetivo proposto, ainda não foi explorada. 

Este trabalho optou pela utilização do CBA motivado pelos seguintes fatores: 

 O CBA une duas técnicas muito utilizadas em EDM (Rodrigues et al. 2014), a 

saber: as Regras de Associação, e as Regras de Classificação;  

 De forma geral, o CBA obtém resultados competitivos e às vezes superiores 

em relação aos algoritmos tradicionais de classificação quando aplicado em 

Bases de Dados não educacionais (Nofal et al. 2010);  

 A simplicidade das regras geradas pelo CBA possibilita uma maior clareza na 

compreensão do modelo extraído; 

 O CBA foi pouco aplicado em EDM. Pesquisas realizadas apontaram apenas 

uma referência, (Badr et al. 2016), em que o mesmo foi utilizado com objetivo 

de prever a “taxa” de sucesso dos alunos em uma disciplina tendo como base 

suas notas em disciplinas já cursadas.  

 

1.2  Objetivos 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral compreender os motivos do baixo desempenho dos 

alunos em cursos EAD aplicando técnicas de Mineração de Dados Educacionais (EDM), 

buscando auxiliar o gestor do ensino a distância no combate a evasão. 

Para que tal objetivo seja alcançado, definem-se os seguintes objetivos 

específicos: 
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 Efetivar um estudo sobre o AVA moodle e identificar quais informações serão 

usadas na previsão de desempenho; 

 Identificar quais ferramentas (atributos) no AVA influenciam o desempenho 

dos estudantes; 

 Aplicar cortes temporais nas Bases de Dados utilizadas para prever o 

desempenho dos estudantes; 

 Assinalar os motivos do baixo desempenho dos alunos em cursos EAD 

aplicando, para isso, o algoritmo de Classificação Associativa (CBA) 

(Agrawal et al. 1993); 

 Verificar se desempenho do algoritmo CBA é melhor que os principais 

algoritmos “tradicionais” de classificação. 

 

1.3  Organização do texto 

 

O presente trabalho se organiza como segue. 

O capítulo 2 apresenta o referencial teórico com conceitos de EDM; Regras de 

Associação; algoritmos: Apriori, Predictive Apriori, CBA; Bases Transacionais; 

Aprendizagem Supervisionada; desbalanceamento em Bases de Dados; métricas de avaliação. 

O capítulo 3 indica a abordagem proposta e utilizada neste trabalho. O capítulo 4 descreve os 

experimentos computacionais realizados bem como os resultados obtidos. Finalmente, o 

capítulo 5 aborda as considerações finais sobre os resultados obtidos e aponta algumas 

perspectivas de pesquisas futuras.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo trata da fundamentação teórica necessária para o entendimento do trabalho. 

Dessa forma, apresentam-se a base teórica de temas relacionados à Mineração de Dados 

Educacionais, Regras de Associação, Algoritmo Apriori, Algoritmo de Classificação 

Associativa (CBA), Algoritmo Predictive Apriori, balanceamento de classes, ferramentas e 

métodos usados, e, por fim, os principais trabalhados relacionados a esta pesquisa. 

 

2.1  Mineração de Dados Educacionais 

 

O grande crescimento das tecnologias culmina em um avanço na capacidade das pessoas em 

gerar e coletar dados. Essa enorme quantidade de dados vem excedendo as habilidades 

humanas de interpretar e compreender tanta informação. Tal fato é um dos motivos que 

influenciou o desenvolvimento do processo para a descoberta de conhecimento em Bases de 

Dados. 

Para Kampff et al. (2008) grandes volumes de dados são gerados pela interação de 

usuários (professores e alunos) em AVAs, sendo sistematicamente armazenados e, muitas 

vezes, recuperados. Mas, frequentemente, dados de logs, detalhados e extensos, são difíceis 

de interpretar e acabam sendo deixados de lado no cotidiano pedagógico. É preciso analisar 

esses dados de forma a descobrir conhecimento que possa auxiliar na resolução de problemas 

educacionais. 

O processo KDD ou descoberta de conhecimento em Bases de Dados é o ramo da 

computação que utiliza ferramentas e técnicas computacionais com a finalidade de 

sistematizar o processo de extração de conhecimento útil de grandes volumes de dados, 

afirmam Fayyad et al. (1996). Em que seu foco principal é encontrar conhecimento 

significativo. 

A Mineração de Dados (DM)  atua interativamente através do processo KDD para 

melhorar o aprendizado e a tomada de decisão, que por sua vez segue uma série de passos de 

transformação: do processamento dos dados até o pós-processamento dos resultados da 

Mineração de Dados. Para Tan et al. (2009) a Mineração de Dados é uma parte integral da 

descoberta de conhecimento em Bases de Dados, que, basicamente, é o processo geral de 

conversão de dados brutos em informações úteis, conforme observa-se na Figura 1. 

 

 



18 

 

 

Figura 1 - O processo de descoberta de conhecimento em banco de dados (KDD) 
Fonte: TAN et. al., (2009) 

 

Os passos apresentados na Figura 1 não necessariamente devem ser seguidos na 

ordem descrita, pois podem ser executados novamente, dependendo do resultado dos passos 

posteriores, uma vez que o processo KDD é interativo e exploratório. 

Existem várias definições para Mineração de Dados, porém a interpretação de 

Fayyad et al. (1996) é que a Mineração de Dados pode ser entendida como o modelo clássico 

para conversão dos dados em conhecimento. Assim, a DM representa um procedimento 

manual de todas as informações por especialistas, que geram informações que serão 

examinadas. Muitas das vezes, devido à alta quantidade de dados, o procedimento manual 

torna-se inviável de ser realizado. 

Com a expansão dos cursos a distância, a EAD tem um número cada vez maior de 

estudantes, assim, grandes volumes de dados são gerados através da interação de professores e 

alunos com os AVA´s, sendo sistematicamente armazenados e algumas vezes recuperados em 

forma de relatórios. Porém, muitas vezes os dados são difíceis de serem interpretados e 

acabam sendo deixados de lado no cotidiano pedagógico. Portanto, através da EDM, faz-se 

uso de mecanismos capazes de auxiliar na interpretação desses dados de maneira 

automatizada, com o propósito de descobrir conhecimento que possa auxiliar na resolução de 

problemas educacionais.  

Segundo Manhães et al. (2011) a adoção desse mecanismo viabiliza a detecção 

precoce de grupos de estudantes com risco de evasão, que é uma condição importante para 

reduzir o problema de abandono dos cursos. Baker et al. (2011), definem EDM como a área 

de pesquisa que tem como principal foco o desenvolvimento de métodos para explorar 

conjuntos de dados coletados em ambientes educacionais. Assim, é possível entender melhor 

os estudantes, identificando o perfil e dificuldades de cada um.  

A técnica de Mineração utilizada no processo de KDD está ligada a forma com 
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que os dados foram pré-processados. A escolha da técnica a ser utilizada no processo de 

Mineração de Dados, depende exclusivamente do tipo de tarefa de KDD a ser efetivamente 

realizada. Baker et al. (2011) apresenta a taxonomia das principais subáreas de pesquisa em 

EDM: Predição, Agrupamento, Mineração de Relações, Destilação de Dados e Descoberta 

com Modelos. 

Na área de Agrupamento, o objetivo principal é encontrar dados que se agrupam 

naturalmente, classificando os dados em diferentes grupos e/ou categorias (Pinheiro et al. 

2014). Em relação a Mineração de Relações, afirma que a meta é descobrir possíveis 

relações entre variáveis das Bases de Dados (Baker et al.2011). Na área de Predição, a meta é 

desenvolver modelos que deduzam aspectos específicos dos dados, conhecidos como 

variáveis preditivas, através da análise e fusão dos diversos aspectos encontrados nos dados, 

chamados de variáveis preditoras (Baker et al. 2011). A área de Destilação tem como objetivo 

apresentar dados complexos de forma a facilitar sua compreensão e expor suas características 

mais importantes (Baker et al. 2011).  

Por sua vez, em Descoberta com Modelos, parte-se de um modelo gerado por um 

método de predição, tal como classificação, ou por um método de agrupamento, ou ainda 

manualmente, por meio de Engenharia de Conhecimento. Em seguida, esse modelo é utilizado 

como componente, ou ponto de partida, em outra análise com técnicas de Predição ou 

Mineração de Relações (Costa et al. 2012). 

A Mineração de Dados Educacionais, apesar de ser uma área de pesquisa recente, 

mostra-se uma área muito promissora. Através das pesquisas realizadas, pode-se observar, 

que as Regras de Associação, que segundo Baker et al. (2011) estão entre as técnicas mais 

importantes na Mineração de Dados Educacionais, obtiveram resultados promissores nas 

pesquisas relacionadas à predição de desempenho de estudantes. 

 

2.2  Regras de Associação 

 

Segundo Larose (2005) as Regras de Associação ou análise de afinidades é o estudo dos 

atributos ou categorias de itens que estão relacionados, ou seja, aqueles que possuem alguma 

associação entre si. Esse método procura encontrar associações entre atributos, que configure 

uma forma qualificada de relação entre eles. 

O problema de mineração de Regras de Associação foi apresentado primeiramente 

por Agrawal et al. (1993), que aplicou Regras de Associação para localizar, entre os produtos 



20 

vendidos, regularidades, ou seja, que ocorrem com frequência de forma simultânea na base de 

dados de supermercados. 

 A Tabela 1 (Agrawal et al. 1993) ilustra um exemplo de transações de cestas de 

compras, em que cada linha nessa tabela corresponde a uma transação, contém um 

identificador único rotulado como TID e um conjunto de itens comprados por um 

determinado cliente, ou seja, tais itens representam o comportamento desses clientes no 

supermercado. 

 

Tabela 1 - Transações de cestas de compras. 
TID Itens 

1 {pão, leite} 

2 {Pão, Fraldas, Cerveja, Ovos} 

3 {Leite, Fraldas, Cerveja, Cola} 

4 {Pão, Leite, Fraldas, Cerveja} 

5 {Pão, Leite, Fraldas, Cola} 

 

Fonte: AGRAWAL et. al., (1993) 

 

As Regras de Associação foram formalizadas por Agrawal et al. (1993) da 

seguinte forma: O conjunto I = {I1, I2, I3,..., In} representa o conjunto de itens de vendas; T 

representa o conjunto de transações de vendas, de tal forma que T  I; TID representa o 

rotulador de identificação da transação; D representa o conjunto de transações de vendas; X e 

Y representam os conjuntos de itens de venda contidos em uma transação X  T e Y  T. 

Dessa forma a Regra de Associação X  Y, em que X ⸦ I, Y ⸦ I, e X ∩ Y = Ø, possui 

suporte s se s% das transações em D satisfazem X e Y, e confiança c, se c% das transações em 

D que contêm X também contêm Y. 

A técnica de Regras de Associação em Mineração de Dados Educacionais pode 

ser aplicada em diversos problemas, como a identificação das habilidades cognitivas e análise 

do perfil de aprendizagem, desempenho e comportamento do estudante, dentre outros, 

apresentado por Fernandes et al. (2016). 

Segundo Vasconcelos et al. (2004), a tarefa associação tem como premissa básica 

encontrar elementos que implicam na presença de outros elementos em uma mesma transação, 

ou seja, encontrar relacionamentos ou padrões frequentes entre conjuntos de dados. O termo 

transação indica quais itens foram consultados em uma determinada operação de consulta. 

Dessa forma, dado um conjunto de transações, o objetivo da mineração de Regras 

de Associação é encontrar todas as regras que tenham o suporte e confiança iguais ou maiores 
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que valores mínimos determinados pelo usuário, referenciados, respectivamente, por 

suporte_mínimo e confiança_mínima. 

Alguns algoritmos de Regras de Associação permitem que os usuários 

estabeleçam previamente os valores de suporte_mínimo e confiança_mínina, utilizado para 

cálculo de importância da regra. As Regras de Associação podem ser consideradas 

importantes ou não, dependendo dos valores de confiança e suporte. Regras de associação 

importantes são regras que possuem um valor de suporte e confiança maiores ou iguais aos 

valores preestabelecidos pelos usuários. 

A medida de suporte de uma regra X  Y em que X e Y são conjuntos de itens, é 

dado pela seguinte fórmula: 

 

 
 uporte =

 re u ncia de X e Y

 
 

(2.1) 

 

O numerador se refere ao número de transações em que X e Y ocorrem 

concomitantemente em um conjunto de dados, e o denominador representa o total de 

transações (T).  

A confiança é dada pela seguinte fórmula: 

 

 
 onfiança =

 re u ncia de X e Y

    
 

(2.2) 

 

O numerador se refere ao número de transações em que X e Y ocorrem 

concomitantemente em um conjunto de dados e o denominador representa o total de 

transações em que o item X acontece. A seguir, apresenta-se um exemplo que ilustra a 

interpretação e “funcionamento” das Regras de Associação. 

Considere a Tabela 2 que apresenta a descrição de cinco transações. 

  

Tabela 2 - Registro corresponde a dados de transações 

Transação Itens Comprados 

1 A, C, D 

2 B, C, E 

3 A, B, C, E 

4 B, E 

5 A, B, C, E 
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Segundo os dados de transações registrados na Tabela 2, em que o 

suporte_mínimo é 50%, ou seja, valor mínimo estabelecido pelo usuário para que o valor do 

suporte seja satisfatório e a confiança_mínima 75%, isto é, o valor mínimo estabelecido pelo 

usuário para que o valor de confiança seja satisfatório. Com isso, para saber a qualidade da 

regra B  CE, ou seja, saber se a regra de associação é importante, verificou-se os resultados 

de suporte e confiança encontrados em comparação com os valores preestabelecidos. 

      uporte = 
  mero de registros com   e  E

  mero de total registros
= 
  

 
=  ,   ou     de suporte 

               onfiança = 
  mero de registros com   e  E

  mero de registros com  
= 
  

 
 =  ,   ou     de confiança 

Após a mineração por regra de associação a regra B  CE encontrou um suporte 

de 60%, o que significa que 60% do número total de transações ocorrem com os itens B e CE 

concomitantemente, e a confiança de 75% significa que os clientes que adquiriram o item B 

também adquiriram o item C e E em 75% das vezes. A regra B  CE pode ser considerada 

uma regra importante, uma vez que os resultados do suporte e da confiança são maiores ou 

iguais aos valores preestabelecidos. 

Apesar dos bons resultados, os algoritmos de Regras de Associação enfrentam um 

grande problema de dimensionalidade ao extrair as regras, ou seja, o número de Regras de 

Associação aumenta cada vez que o número de atributos também aumenta. Dessa forma, 

pode-se gerar redundância de atributos e até problemas de armazenamento, já que o número 

de regras pode ultrapassar os limites de armazenamento da máquina.  

Para Tan  et al. (2009) uma forma que os algoritmos de Regras de Associação 

encontraram para contornar esse problema foi dividir o problema em duas subtarefas 

principais: Geração de itemsets frequentes e a Geração das Regras de Associação. 

a) Geração de conjuntos de itemsets frequentes objetiva encontrar todos os 

conjuntos de itens que satisfaçam o limiar do valor mínimo do suporte. Esses 

conjuntos de itens são chamados de conjuntos de itens frequentes. 

b) Geração de Regras de Associação objetiva extrair todas as regras de alta 

confiança dos conjuntos de itens frequentes no passo anterior. Estas regras são 

consideradas importantes. 
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Nesse sentido, o algoritmo Apriori foi um dos pioneiros na utilização da técnica 

de geração de itemsets frequentes e posterior geração de Regras de Associação. 

 

2.3  Algoritmo Apriori 

 

O Apriori, proposto em Agrawal et al. (1993), foi o primeiro algoritmo a ser 

utilizado para mineração em Regras de Associação. É um dos mais usados e considerados um 

clássico quando se lida com a questão de extração de Regras de Associação em Mineração de 

Dados Educacionais. O algoritmo é capaz de reduzir o espaço de busca, ou seja, reduzir o 

número de conjunto de itens candidatos, cujo objetivo é melhorar a eficiência na geração dos 

níveis de itemsets frequentes. 

Tan et al. (2009) expõem a geração de conjuntos de itens frequentes do algoritmo 

Apriori, em que a base de dados é completamente analisada e os conjuntos de itens frequentes 

são encontrados a partir dos conjuntos de itens candidatos. 

O algoritmo Apriori tem como objetivo procurar por relações entre os dados 

enquanto eles são separados. Ao mesmo tempo, calcula o valor correspondente à confiança e 

ao suporte. Assim, ele trabalha com suporte maior ou igual ao suporte mínimo, buscando itens 

frequentes em bases transacionais, sendo necessário informar valores correspondentes à 

confiança_mínima e ao suporte_mínimo, como entrada, além de um arquivo de itens e 

transações. 

O algoritmo é executado em três fases da seguinte forma:  

1. Na primeira passagem, considerada a mais exaustiva, visto que o algoritmo faz 

a consulta em toda Base de Dados, constituem-se os conjuntos de item 

frequentes de cardinalidade 1 (conjunto de 1 item frequente). 

2. A segunda é a fase chamada de poda, em que são encontrados os conjuntos de 

itens frequentes de cardinalidade 2 (conjunto de 2 itens frequentes). 

3. A terceira fase, chamada de validação, o algoritmo Apriori segue 

iterativamente, até que o conjunto de itens frequentes de cardinalidade k 

(conjunto de k itens) seja um conjunto vazio. 

A seguir, será apresentado um exemplo prático da execução do algoritmo, 

seguindo a Tabela 3, em que cada registro corresponde a dados de transações. Na Tabela 3, o 

valor 1 corresponde a presença de um item em determinada transação e o valor 0 corresponde 

a ausência do item na transação. Objetiva-se descobrir todas as regras associativas com 

suporte_mínimo >= 30 % e confiança_mínima  >= 80%. 
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Tabela 3 - Registro correspondente a dados de transações 

TRANSAÇÃO ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 

1 1 1 1 0 0 

2 0 1 0 0 0 

3 1 0 1 0 1 

4 1 0 0 0 0 

5 1 1 1 0 0 

6 0 0 1 1 0 

7 0 1 1 0 0 

8 0 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 0 

10 0 0 0 0 0 

 

A Tabela 4 é formada pelo conjunto de itens candidatos, em que k = 1, ou seja, 

cada conjunto possui apenas 1 elemento. São considerados todos os candidatos, uma vez que 

é a primeira vez que o algoritmo faz a varredura no banco de dados. A segunda coluna da 

tabela contém os valores de suporte correspondente a cada item, visto que todos os itens são 

considerados candidatos. Para exemplificar o cálculo do suporte, para o conjunto {1}, em que 

o número de transações em que o item 1 apresenta é igual a 5 e o total de transações é igual a 

10, divide-se o número de transações do item 1 pelo total de transações. 

 

Tabela 4 - Conjunto de itens de cardinalidade 1 
Conjuto de itens = C1 Suporte = F1 

{1} 0,5 

{2} 0,6 

{3} 0,7 

{4} 0,3 

{5} 0,2 

 

Após a geração dos candidatos com seus respectivos valores de suporte, será 

realizada a poda, considerando o valor de suporte_ mínimo de 30% (suporte_ mínimo = 0,3). 

Dessa forma o item 5 foi excluído, pois não atingiu o suporte_mínimo = 0,3 e se tornou um 

item sem proveito, pois não acompanhou a medida de suporte_mínimo preestabelecida.  

A Tabela 5 é gerada a partir da análise do C1 e F1 da tabela 4, ou seja, para gerar a 

segunda interação. Também na segunda interação serão analisados os itens candidatos, pois, 

aqueles que não atingirem o valor de suporte_mínimo, serão eliminados também. 
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Tabela 5 - Conjunto de itens restantes após a poda 
Conjuto de itens = C2 Suporte = F2 

{1} 0,5 

{2} 0,6 

{3} 0,7 

{4} 0,3 

 

Como pode ser visto na Tabela 5, o conjunto de itens que atingiram o valor de 

suporte_mínimo e foram selecionados para a próxima etapa – cuja consiste na combinação de 

todos os itens um a um, seguindo o crescimento exponencial dos conjuntos de itens freqüentes 

- será feito uma nova varredura no banco de dados da tabela 3 para calcular o suporte do itens 

combinados. A Tabela 6 representa essa combinação após a varredura do banco, no qual C3 

representa o conjunto de candidatos de 2 de itens e F3 o suporte. 

 

Tabela 6 - Conjunto de candidatos de 2 itens 
Conjuto de itens = C3 Suporte = F3 

{1,2} 0,3 

{1,3} 0,4 

{1,4} 0,1 

{2,3} 0,5 

{2,4} 0,2 

{3,4} 0,3 

 

A tabela 6 apresenta que os conjuntos de itens {1, 4} e {2, 4} não atenderam os 

valores de suporte_mínimo e serão excluídos. Os conjuntos {1, 2}, {1, 3}, {2, 3} e {3, 4} 

atingiram o suporte_mínimo estabelecido. Com isso, existe a possibilidade de criação de 

novas regras e agora serão formados candidatos com 3 itens com os itens restantes da Tabela 

6. A Tabela 7 apresenta os candidatos de 2 itens restantes após a poda. 

A Tabela 7 apresenta o conjunto de candidatos de 2 itens  que atingiram o valor de 

suporte_mínimo maior ou igual ao preestabelecido e foram selecionados para a próxima etapa. 

Os itens 1, 2, 3, e 4 selecionados na etapa anterior serão combinados um a um para formar 

uma nova etapa, onde será formado um conjunto de itens candidatos de tamanho 3. Será feita 

uma nova varredura na Base de Dados da Tabela 3 para calcular o valor de suporte do itens 

combinados. A Tabela 8 representa essa combinação após a varredura da Base de Dados e os 

valores de suporte, em que C5 representa o conjunto de candidatos de 3 de itens e F5 o 

suporte. 

 

 

 



26 

Tabela 7 - Conjunto de itens candidatos de 2 itens após a poda 
Conjuto de itens = C4 Suporte = F4 

{1,2} 0,3 

{1,3} 0,4 

{2,3} 0,5 

{3,4} 0,3 

 

A Tabela 8 apresenta os itens (1,2,4), (1,3,4) e (2,3,4) não atenderam os valores de 

suporte_mínimo e serão excluídos. O item (1,2,3) atingiu o suporte_mínimo estabelecido. 

Com isso atingindo o critério de parada, pois não há possibilidade de criação de novas regras 

com valor de suporte maior ou igual ao preestabelecido. 

 

Tabela 8 - Conjunto de itens candidatos de tamanho 3 
Conjuto de itens = C5 Suporte = F5 

1,2,3 0,3 

1,2,4 0,1 

1,3,4 0,1 

2,3,4 0,2 

 

Uma vez alcançado o critério de parada, será realizado o passo de geração de 

Regras de Associação a partir dos itens restantes, ou seja, aqueles que atingiram o valor de 

suporte  maior ou igual ao valor de suporte_mínimo preestabelecido. 

Como pode ser visto na Tabela 8, podem-se gerar as Regras de Associação 

referente ao conjunto obtido. O conjunto de itens frequentes {1, 2, 3} atenderam o valor de 

suporte_ mínimo. Assim, as regras serão geradas utilizando esses 3 itens, como mostra a 

Tabela 9, onde foi realizada uma nova varredura na Base de Dados da Tabela 3. 

 

Tabela 9 - Combinação de itens candidatos 
Conjuto de itens Candidatos Suporte 

{2,1} 0,3 

{1,2} 0,3 

{3,1} 0,4 

{1,3} 0,4 

{3,2} 0,5 

{2,3} 0,5 

 

A tabela 10 mostra o conjunto de itens candidatos que foi formado pelo conjunto 

de itens frequentes {1, 2, 3}. Apenas os conjuntos {1, 3} e {2, 3} atenderam o valor de 

confiança_mínima. Considerando a confiança_mínima ≥ 8  , foram identificadas duas regras 

que atendem todos os requisitos. Dessa forma, baseando-se nos fatos mencionados, pode-se 

afirmar que o algoritmo Apriori é capaz de formar regras importantes e confiáveis. 
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Tabela 10 - Regras de Associação referente ao conjunto de itens candidatos 
Conjuto de itens Candidatos Regras Confiança 

2,1 2  1 0,50 

1,2 1  2 0,60 

3,1 3  1 0,58 

1,3 1  3 0,80 

2,3 2  3 0,83 

3,2 3  2 0,71 

 

As Figuras 2, 3 e 4, abaixo, exemplificam  todo o processo prático de execução do 

algoritmo Apriori explicado anteriormente. 

 

 

Figura 2 - Processo do Algoritmo Apriori. 
Fonte: CASTRO, 2014. Adaptado 

 

 

Figura 3 - Processo do Conjunto de Itens Frequentes. 
Fonte: CASTRO, 2014. Adaptado 
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Figura 4 - Regras de Associação geradas. 
Fonte: CASTRO, 2014. Adaptado 

 

O algoritmo Apriori é consolidado, respeitado e considerado uma referência, 

quando diz respeito à questão de Regras de Associação. Porém é referenciado também na 

criação de outros algoritmos. 

Nesse sentido, o algoritmo denominado CBA foi construído baseado no algoritmo 

Apriori para obtenção de Regras de Associação, e será à base de desenvolvimento desta 

dissertação. 

 

2.4  Algoritmo de classificação associativa (CBA) 

 

A extração de Regras de Classificação destina-se a descobrir um conjunto 

pequeno de regras que vai formar um classificador preciso, aplicando o modelo para 

classificar novos dados, enquanto a descoberta de Regras de Associação procura todas as 

regras na base de dados que satisfazem algumas restrições especificadas pelo usuário, como 

as condições de mínimo suporte e mínima confiança (Agrawal et al. 1994). 

A proposta do algoritmo aplicada por Liu et al. (1998), chamada de algoritmo 

CBA (Classification Based on Association), é integrar essas duas técnicas de extração de 

conhecimento (Associação e Classificação) para levantar classificadores mais precisos. A sua 

construção é dividida em duas etapas.  

A primeira extrai um subconjunto especial de Regras de Associação, baseando-se 

no algoritmo Apriori, cujo lado direito da regra (consequente) são restritos a classificação do 

atributo classe. Este subconjunto de regras é chamado de class association rules (CARs), que 

é uma adaptação do algoritmo de extração de Regras de Associação introduzido por Agrawal 

et al. (1994).  
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A segunda etapa constrói um classificador baseando-se nas regras CARs geradas, 

no qual esse classificador é uma lista de regras ordenadas seguindo uma ordem de 

importância (Liu et al. 2001). 

 

 

Figura 5 - Processo de geração de regras do algoritmo CBA. 
Fonte: WATANABE, 2013. Adaptado 

 

2.5 Algoritmo Predictive Apriori 

 

O primeiro algoritmo proposto para a mineração de Regras de Associação foi o 

Apriori considerado uma referência, quando diz respeito à questão de Regras de Associação. 

Assim, é referenciado também na criação de outros algoritmos. Esse algoritmo usa as métricas 

de suporte, no qual um alto valor de suporte fornecido representa uma maior quantidade de 

regras, porém, com pouca precisão das Regras de Associação geradas. A métrica confiança, 

que com um alto valor fornecido, possibilita a geração de regras confiáveis, porém, são 

geradas poucas Regras de Associação. 

Nesse sentido, Segundo Scheffer (2004), o Predictive Apriori, que se baseia no 

algoritmo Apriori, combina as métricas de confiança e suporte em uma medida única, 

chamada de acurácia preditiva, para encontrar as n melhores Regras de Associação já 

ordenadas em sua exibição de acordo com suas acurácias preditivas, que são valores entre 0 e 

100%. O Predictive Apriori testa todos os valores possíveis de suporte e confiança 

aumentando os valores gradativamente para encontrar melhores Regras de Associação.  
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Segundo Júnior et al. (2008) o algoritmo Predictive Apriori, por meio de uma 

distribuição binomial, busca uma relação entre Suporte e Confiança de maneira a 

potencializar a ocasião favorável de uma íntegra previsão de dados não analisados, sendo 

esses dados, futuros ou não, utilizados na mineração dos dados. Para cada regra, a medida 

acurácia, c(x  y), servirá para selecionar as n principais regras geradas em ordem 

decrescente. 

Dessa forma, o algoritmo Predictive Apriori difere do algoritmo Apriori, uma vez 

que não tem confiança fixa e limites de suporte. Com isso, procura encontrar as melhores 

regras, ajustando os valores de suporte_mínimo e confiança_mínima para encontrar as n 

Regras de Associação.  

 

2.6  Desbalanceamento em Bases de Dados 

 

Uma característica importante de várias Bases de Dados utilizadas para treinar 

classificadores em problemas reais está no desbalanceamento das classes Fernandes et al. 

(2014). Os problemas de classes desbalanceadas podem comprometer o desempenho dos 

algoritmos. Esse problema ocorre quando o número de instâncias de uma classe é muito 

inferior que o número de instâncias das outras classes.  

Existem várias técnicas  ue se propõem a “recuperar” o balanceamento de uma 

Base de Dados. Uma das mais utilizadas denomina-se SMOTE (Synthetic Minority Over-

sampling Technique) (Chawla et al., 2002).  

A técnica SMOTE é definida por Witten et al. (2011) como um filtro de dados 

supervisionado que altera a distribuição de uma classe. Tal técnica introduz instâncias de 

classes minoritárias sinteticamente aplicando o tratamento de k-vizinho mais próximo, com a 

intenção de aumentar o espaço de decisão da classe minoritária. 

 

Métricas de Avaliação 

 

As métricas de avaliação são usadas para medir a qualidade dos resultados 

preditivos dos algoritmos de classificação. Existem várias medidas que permitem avaliar o 

desempenho dos classificadores. A seguir serão exibidas algumas delas. 

A matriz de confusão é uma tabela que registra informações relacionadas à 

classificação, ou seja, mostra detalhadamente a operação do classificador. Ela permite 
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visualizar o desempenho do algoritmo. A partir dos registros encontrados na matriz de 

confusão são calculados os valores de algumas métricas.  

A Tabela 11 ilustra um exemplo de matriz de confusão, em que cada linha 

representa as instâncias preditas de uma classe, enquanto a coluna representa as instâncias de 

cada classe. De modo geral, uma matriz de confusão com duas classes, possui duas linhas e 

duas colunas que registram os valores: Verdadeiro negativo (TN), Falso positivo (FP), Falso 

negativo (FN) e Verdadeiro positivo (TP). 

 

Tabela 11 - Matriz de confusão com duas classes 
 Previsão Positiva Previsão Negativa 

Classe Positiva TP FN 

Classe Negativa FP TN 

 

A Tabela 11 exibe uma matriz de confusão com duas classes, cujas entradas 

segundo (Ransay et al. 2011) têm as seguintes definições: 

a) TN é o número de previsões corretas de uma instância negativa. 

b) FP é o número de predições incorretas de uma instância positiva. 

c) FN é o número incorreto de predições de uma instância negativa. 

d) TP é o número de previsões corretas de uma instância positiva. 

 

Acurácia é a porcentagem do número de elementos classificados corretamente em 

relação ao total de elementos classificados. Seu valor é calculado pela fórmula 2.3. 

 

 
         =

       

     
 

(2.3) 

 

Error Rate é a taxa do número de elementos classificados incorretamente em 

relação ao total de elementos classificados. Seu valor é calculado pela fórmula 2.4. 

 

 
           =

       

     
 

(2.4) 

 

Precision é a porcentagem do número de elementos classificados corretamente 

como positivos em relação a todos os elementos classificados como positivos. Seu valor é 

calculado pela fórmula 2.5. 

 

 
          = 

  

       
 

(2.5) 
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Recall é a porcentagem do número de elementos classificados como positivos em 

relação a todos os elementos positivos na Base de Dados. Seu valor é calculado pela fórmula 

2.6. 

 

 
       =

   

       
 = 

   

 
  

(2.6) 

 

A métrica F-Measure mescla os valores das métricas precision e recall em uma 

média harmônica. Seu valor é calculado pela fórmula 2.7. 

 

 

 
  =

                   

                  
  

 

(2.7) 

2.7  Ferramentas e Métodos 

 

Esta seção apresenta brevemente a ferramenta Weka (usada no procedimento de Mineração de 

Dados Educacionais deste trabalho) bem como uma explicação resumida do AVA moodle 

(software gerador das Bases de Dados utilizadas nesta pesquisa).  

 

A Ferramenta Weka 

 

O Weka (Waikato Enviroment for Knowledge Analysis) segundo Waikato (2016) é um 

software de Mineração de Dados formado por um conjunto de implementações de algoritmos 

de diversos métodos de Mineração de Dados, bem como: pré-processamento de dados, 

regressão, Regras de Associação, classificação, etc. Também é adequado para a criação de 

novas técnicas e modelos de aprendizado de máquinas. 

O Weka tem como característica principal a sua portabilidade, dessa forma é 

possível utilizá-lo em diferentes sistemas operacionais, além de aproveitar os principais 

benefícios da orientação a objetos (Waikato, 2016). O WEKA é um software livre, ou seja, 

um software de código aberto emitido sob domínio da licença GPL, e está disponível em 

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka. 

A Figura 6 apresenta a tela inicial da ferramenta Weka na sua versão 3.8.1. 

 

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka
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Figura 6 - Tela inicial do Weka 

Fonte: Waikato, 2016 

 

ARFF 

 

Para aplicar as técnicas de Mineração de Dados os dados, eles devem estar 

organizados. Esses dados podem estar em diferentes estruturas como: Planilhas ou banco de 

dados. O Weka usa o formato Attribute Relation File Format (ARFF) em seus arquivos, que é 

estruturado em três partes: Cabeçalho, declaração dos atributos e seção de dados. 

Segundo Pasta (2011) no cabeçalho tem-se a definição do nome da relação; a 

declaração dos atributos contém uma lista de todos eles, um por linha, com os seus nomes e 

seus tipos. O WEKA trabalha com os seguintes tipos de dados: 

 Numérico: Trabalhando com números reais e decimais; 

 Inteiros: Números sem decimais; 

 Datas; 

 String; 

 Enumerados.  

 

Nessa pesquisa todos os atributos são do tipo Enumerados, pois são previamente 

definidos pelo usuário, ex: Atributo class {Aprovado, Reprovado}. 
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Figura 7 - Arquivo ARFF 

 

A Figura 7 mostra um arquivo ARFF, cujo contém inúmeras informações, que são 

organizadas em forma de marcações, dentre elas:  

 O símbolo ‘ ’,  ue corresponde a um comentário;  

 A tag ‘@ relation’ expõe o título;  

 A tag ‘@attribute’ mostra os atributos do conjunto de dados usado. 

 

O arquivo ARFF pode ser dividido em dois para ser melhor analisado com mais 

precisão. O primeiro lista todos os atributos e seus respectivos valores de representação na 

Base de Dados. Esses valores devem estar entre chaves ({}), separadas por vírgulas. E a 

segunda parte do arquivo ARFF é formada pelas instâncias presentes nos dados, representada 

pela tag ‘@ data’. Os atributos de cada instância devem ser separados por vírgula. Aqueles 

atributos que não possuem valor, ou seja, valores desconhecidos na Base de Dados são 

simbolizados pelo caractere '?'. 

 

Moodle 

 

O Moodle é um sistema de gestão de ensino e aprendizagem. Trata-se de um aplicativo 

desenvolvido para ajudar os educadores a criar cursos on-line, ou suporte on-line a cursos 

presenciais, de alta qualidade e com muitos tipos de recursos disponíveis, contribuindo no 

processo de ensino e aprendizagem (Sabbatini, 2007). 

Atualmente, o Moodle é um sistema presente em diversos países e considerado 

consagrado. É um sistema poderoso, que suporta milhares de alunos em uma única instalação. 

Nos dias de hoje, o Moodle possui mais de 77.210 sites registrados em 233 países com seus 
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usuários ultrapassando os 88 milhões. No ranking de sites registrados o Brasil, ocupa o 

terceiro lugar, atrás dos Estados Unidos (11.346) e Espanha (5.487), com 4.284 registros 

(Moodle, 2016). 

 

Metodologia Experimental 

 

Nos cursos do IFNMG aplicados neste estudo, as disciplinas foram ofertadas no formato 

semestral, divididos em 4 módulos. No fim de cada módulo, é realizada uma avaliação, e no 

fim do semestre um encontro presencial, onde são avaliados os estudantes. Dessa forma, neste 

experimento, para acompanhar os estudantes para a realização dos cursos técnicos a distância, 

foi aplicado cortes temporais nas três Bases de Dados. 

O período de oferta da disciplina foi dividida em 4, com duração máxima de 45 

dias, de acordo com a quantidade de módulos. Como a oferta da disciplina foi dividida em 4 

períodos de tempo, foram gerados 4 conjuntos de dados, em que cada conjunto possui 

interações dos estudantes. 

Para mensurar o desempenho dos algoritmos de classificação e do algoritmo de 

classificação associativa, aplicados nos cursos do IFNMG, esta pesquisa usa a métrica 

Acurácia (Ac.), que possui valor entre 0 e 100%. Pode-se observar tal métrica em alguns 

trabalhos relacionados: Avlijas et al. (2016); García et al. (2006); Baralis et al. (2008). 

Para avaliar o comportamento de previsão das duas classes (Aprovado e 

Reprovado) individualmente, utilizou-se a métrica F-Measure (F) que possui valores entre 0 e 

1, sendo o segundo o de maior valor. Essa métrica é usada devido ao problema de 

desbalanceamento das duas classes na Base de Dados do curso Transações Imobiliárias. A F-

Measure (F) nos experimentos é exibida em três valores, que representam os valores das 

classes Aprovado e Reprovado que são os dois primeiros e o terceiro valor representa a média 

dos valores das classes Aprovado e Reprovado. Essa métrica foi usada em algumas pesquisas 

relacionadas tais como: Neto et al. (2014); Witten et al. (2011). 

Para gerar as Regras de Associação para o algoritmo de classificação associativa 

CBA, utilizou-se os algoritmos Apriori e Predictive Apriori, que possuem valores métricos 

entre 0 e 100%, uma vez que para gerar as Regras de Associação, o Apriori possui como 

parâmetros os valores de confiança (conf) e suporte (sup) que são fornecidos pelo usuário e o 

Predictive Apriori, que se baseia no algoritmo Apriori, combinam as métricas de confiança e 

suporte em uma medida única, chamada de acurácia preditiva (acp.), para encontrar as n 

melhores Regras de Associação. 
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Para verificar se há diferença estatística entre o algoritmo CBA e os algoritmos de 

classificação usou-se o teste pareado não paramétrico do Wilcoxon (1945) com o software R 

(Venables, 2017). Foi aplicado com o objetivo de avaliar se o algoritmo CBA é 

estatisticamente diferente dos algoritmos de classificação e se os seus resultados são 

estatisticamente melhores. Tal teste utiliza a métrica p-value, que mostra o nível de 

significância do resultado encontrado nos experimentos. O nível utilizado para o p-value foi 

de 5% (0,05), que é interpretado da seguinte maneira: 

a) p-value com valor menor ou igual a 5% (0,05) significa que os algoritmos não 

são equivalentes, ou seja, o algoritmo CBA possui diferença estatística em 

relação aos algoritmos de classificação selecionados. 

b) p-value com valor maior que 5% (0,05) significa que os algoritmos 

estatisticamente falando são equivalentes, ou seja, a hipótese pode ser 

considerada como nula, pois os resultados dos algoritmos não se diferem. 

Assim, pode-se concluir que não há diferença estatística nas medidas 

encontradas pelo algoritmo CBA e pelos algoritmos de classificação.  

Para a realização da tarefa de Classificação Associativa e Classificação é 

necessário que os algoritmos sejam treinados para a construção do modelo de aprendizagem. 

Dessa forma, é necessário que o conjunto de dados seja dividido em dois conjuntos distintos, 

treinamento e teste. Nesse sentido, neste trabalho adotou-se o método de 10-fold cross-

validation (Mitchell, 1997) para treinamento e parametrização dos algoritmos de 

classificação.  

Para a técnica de balanceamento de classes SMOTE definiu-se parâmetros para 

criação de instâncias sintéticas, em que se pôde informar qual classe espera colocar novas 

instâncias (parâmetro classValue), o percentual de instâncias sintéticas que será criada 

(parâmetro percentagem) e a quantidade de vizinhos (parâmetro nearest neighbors).  

Os parâmetros usados pelo algoritmo Apriori para geração das Regras de 

Associação foram suporte = 25% e confiança = 75%. Os valores de suporte e confiança 

(conf.) foram definidos através de testes realizados nas três bases. Tais testes tiveram o 

objetivo de gerar as melhores regras com alta confiabilidade, para, dessa forma, serem 

analisadas com maior precisão. 

Por fim, utilizou-se os seguintes parâmetros para os algoritmos de classificação. 

J48: confidencefactor = 0,3 (valor de confiança para poda), minNumobj = 2 (número mínimo 

de instâncias por folha (nó)); Random Forest: bagSizePercent = 100; Jrip: folds=10 

(determina a quantidade de dados para poda); IBK: KNN=1 (determina o número de vizinhos  
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usados); SVM: SVM – Type = nu – svc (tipo de classificador), KernelType = linear:u´*v 

(kernel base); Multilayer Perceptron: ValidationSetSize = 25 (tamanho da porcentagem do 

conjunto de validação), learningreate =  0,3 (taxa de aprendizagem); BayesNet: 

estimator=SimpleEstimator (Algoritmo de estimação para encontrar a tabela de probabilidade 

condicional a rede bayesiana) search algorithm = k2 (método usado para pesquisa das 

estruturas das redes). Em todos os algoritmos foram configurados o parâmetro batchsize 

(define o número de instâncias usadas para predição), nesse caso o valor configurado variou 

entre 110 e 140 de acordo com cada base minerada. 

Alguns algoritmos, BayesNet, Multilayer Perceptron e Random Forest foram 

abreviados para BN, MP e RF respectivamente para ajudar na tabulação dos dados.  

 

2.8 Trabalhos Relacionados 

 

A Mineração de Dados em bases de dados educacionais pode ser aplicada com diversas 

finalidades, tais como: Análise do Perfil de Aprendizagem, Análise de Perfil de 

Comportamento, Análise de Desempenho, dentre outras. Alguns dos trabalhos mais relevantes 

relacionados a esta pesquisa são brevemente descritos a seguir. 

 

Regras de Associação em EDM 

 

Avlijas et al. (2016) Aplicaram o algoritmo de Regras de Associação Predictive Apriori, com 

o objetivo de prever desempenho de estudantes. Estudaram os dados de um dos cursos da 

Universidade Singidunum Moodle. Os dados foram analisados usando o software Weka. As 

variáveis selecionadas foram: login dos alunos, número de recursos acessados e mensagens do 

fórum, bem como o desempenho médio em questionários. Com as Regras de Associação 

encontradas pelo algoritmo, foi possível prever resultados de desempenho dos alunos e 

identificação de alunos que exigem atenção especial dos professores para aumentar a taxa de 

sucesso global. 

Nunes et al. (2015) têm como objetivo explorar a aplicabilidade de técnicas de 

EDM em Mundos Virtuais. Para tanto, um estudo de caso foi desenvolvido em um laboratório 

de química, o qual contém diferentes tipos de atividades educacionais, como a apresentação 

de slides, vídeos e atividades de cunho prático. Foram analisados possíveis padrões de 

comportamento na base de dados por meio da mineração de Regras de Associação com o uso 
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do algoritmo Apriori, que possibilitou a identificação de eventuais mudanças no planejamento 

pedagógico das atividades. 

Wilves et al. (2015) têm como objetivo validar em um novo contexto Regras de 

Associação já mineradas, a fim de evidenciar o desânimo do aluno quando realiza atividades 

individuais e em grupo. A partir da adaptação de algumas Regras de Associação, foi possível 

obter um modelo genérico para a descoberta do padrão de comportamento do aluno 

desanimado, que pode ser usado como subsídio ao professor.  

Santos et al. (2014) aplicam Regras de Associação para identificar em quais 

cursos os alunos tendem a ser retidos e quais cursos os alunos tendem a ser aprovados. Foi 

possível verificar a correlação entre cursos e retenção de alunos. A seleção e avaliação do 

conjunto de regras foi feita por especialistas (Chefe de cursos, Coordenador e Professores). 

Assim, foi possível propor algumas sugestões sobre a organização do fluxograma de alguns 

programas a fim de reduzir as taxas de retenção. 

Pequeno et al. (2014) utilizaram o algoritmo Apriori de Regras de Associação e 

algoritmos de classificação Naive Bayes, Decision Table, OneR  e J48 para  investigar o 

padrão de comportamento de alunos e professores de cursos a distância da Universidade 

Federal do Ceará no AVA SOLAR (Sistema Online de Aprendizagem). Foram avaliadas as 

interações virtuais nos fóruns de discussão, segundo duas perspectivas de oferta de 

disciplinas, uma modular (disciplinas sequenciais) e outra semestral (disciplinas simultâneas). 

Os resultados obtidos a partir do uso dessas ferramentas demonstraram a importância de seu 

uso para amparar gestores acadêmicos em decisões que promovam melhor adequação ao 

contexto de cada curso. 

Silva et al. (2013) têm como objetivo principal analisar o desempenho acadêmico 

dos alunos do curso de Sistemas de Informação na Universidade Federal da Bahia, a fim de 

destacar quais fatores são responsáveis pela retenção e que podem estar impedindo a 

conclusão do estudante no tempo regular. Foi utilizado o algoritmo Apriori (Agrawal et al. 

1993). Nesse estudo, o valor de confiança foi estabelecido a 75% e o suporte mínimo foi 

ajustado para 10%, devido às características do programa de Sistemas de Informação: i) é 

relativamente novo, isso significa que nenhum aluno concluiu o curso; ii) o número de 

entradas por ano é 45, portanto, em mais de 3 anos, apenas 135 estudantes foram analisados. 

Foi verificado e analisado, o segundo e terceiro semestres de cada aluno. Os autores chegaram 

a conclusão que apartir dos dados observados não foi encontrado nenhuma relação causal 

como solução para diminuir a retenção de alunos, mas como trabalhos futuros pretendem 

introduzir mais variáveis para análise, como por exemplo, o uso de redes sociais. 
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Penedo et al. (2012) estudam uma amostra de dados reais referentes ao log de 

acessos do AVA do Consórcio CEDERJ (Universidades Públicas a Distância) para identificar 

o padrão dos usuários que melhor se adaptam ao sistema de EAD disponibilizado. As regras 

descobertas por meio do Apriori apontam para uma tendência maior de utilização das 

ferramentas disponibilizadas pela plataforma que dizem respeito às disciplinas (materiais e 

exercícios complementares), sendo as ferramentas relacionadas a aplicativos (wiki, blog, 

fórum) pouco utilizadas. Outra descoberta apontam os horários de maior utilização da 

plataforma (tarde e noite).  

García et al. (2006) apresentaram uma metodologia para melhoria de cursos e-

learning usando técnicas de Mineração de Dados aplicadas a Educação. Aplicou-se o 

algoritmo Predictive Apriori em Bases de Dados Moodle, em que usaram atributos 

relacionados aos fóruns, salas de bate-papo, tarefas, documentos e links da web. Como 

resultado da pesquisa confirmou-se um melhor desempenho do Predictive Apriori em 

comparação com o Algoritmo Apriori. 

 

Algoritmo de Classificação Associativa (CBA) 

 

Alguns estudos propõem métodos para aumentar a predição na tarefa de classificação pela 

utilização Regras de Associação. Tais trabalhos obtiveram importantes resultados em 

comparação a algoritmos tradicionais de classificação em Bases de Dados não educacionais. 

Baralis et  al. (2008), Chen et al. (2012), Liu et al. (2001), Liu et  al. (1998), Thabthah et al. 

(2004) Yin et al. (2003), Thabthah et al. (2011) e Nofal et al. (2010) foram algumas das 

principais pesquisas analisadas. 

No que diz respeito a problemas relacionados a Bases de Dados Educacionais, o 

CBA foi pouco aplicado. A exceção é o trabalho de Badr et al. (2016) que objetivaram prever 

a evasão de estudantes na disciplina de Programação, tendo como base suas notas em 

disciplinas já cursadas. A ideia foi ajudar os estudantes a conhecerem probabilidade de 

sucesso na disciplina de Programação antes que eles fizessem a matrícula.  

O algoritmo CBA une duas técnicas de Mineração de Dados, a saber: Regras de 

Associação e Regras de Classificação. A seguir são apresentadas algumas pesquisas 

relacionadas a esses dois tópicos no âmbito do problema tratado nesta pesquisa. 

Santos et  al. (2016a) apresentaram uma análise e classificação de publicações em 

Mineração de Dados Educacionais publicados por pesquisadores brasileiros em eventos e 

periódicos na América Latina nos últimos quatro anos. O objetivo deste trabalho foi apontar e 
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apresentar o que está sendo pesquisado na área de predição de desempenho acadêmico. A 

ferramenta mais utilizada foi o Weka, pois é consolidada e reúne diversos algoritmos de 

Mineração de Dados. Apontaram-se também os algoritmos de classificação mais usados (J48, 

Multilayer Perceptron, IBK, SVM, BayesNet, Random Forest). 

Fernandes et  al. (2016) apresentaram uma análise e levantamento de publicações 

na área de Mineração de Dados Educacionais publicados por diversos pesquisadores em 

eventos e periódicos no período de 2011 a 2016. O objetivo dessa investigação foi identificar 

e apresentar o que está sendo pesquisado na área de predição de desempenho usando 

mineração de relações e clusterização. Resultados apontaram que a ferramenta computacional 

de maior utilização foi o Weka, a origem dos dados dominante nessa pesquisa foi o AVA 

Moodle e apontou-se também o algoritmo de Regras de Associação Apriori como o mais 

pesquisado. 

Rodrigues et al. (2014) apresentaram uma análise dos principais trabalhos de 

pesquisa na área de Mineração de Dados Educacionais publicados no Brasil a partir do ano de 

2006 até 2014. Apontaram que grande parte dos trabalhos analisados tratou de bases de dados 

de sistemas do tipo ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), no qual predomina o 

ambiente Moodle. A ferramenta de mineração de dados mais utilizada para esses estudos foi a 

ferramenta Weka, pois trata-se de uma ferramenta já consolidada mundialmente. 

Peña-Ayala (2014) selecionou e analisou mais de 240 trabalhos em Mineração de 

Dados Educacionais e Romero et al. (2007) examinaram a aplicação da mineração de dados 

aos sistemas educacionais tradicionais, cursos específicos baseados na Web, sistemas de 

gerenciamento de conteúdo de aprendizagem bem conhecidos e sistemas educacionais web 

adaptativos e inteligentes. Apontaram as Regras de Associação e Classificação entre as 

principais regras em mineração de dados mais pesquisas. 

 

Cortes Temporais 

 

Santos et al. (2016b) realizaram experimentos em uma base de dados do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem Moodle, utilizando o conceito de cortes temporais e a técnica Cápsula de 

Seleção de Atributos. Com a utilização do conceito de Corte Temporal, buscou-se a 

identificação precoce de estudantes com maior probabilidade de baixo desempenho. A partir 

dos resultados encontrados, os gestores podem acompanhar o progresso dos estudantes 

durante a realização do curso. São três feedbacks antes da primeira avaliação presencial e 
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mais 4 até a segunda avaliação. Através destes feedbacks, os gestores das turmas podem 

realizar intervenções pedagógicas com o objetivo de melhorar o desempenho dos estudantes. 

Gottardo et al. (2012) buscaram inferências sobre o desempenho de estudantes a 

partir de dados coletados em Cortes Temporais. O objetivo principal foi investigar a 

viabilidade de obtenção destas informações em etapas iniciais de realização do curso de forma 

a apoiar as tomadas de ações pró-ativas. Utilizou-se uma base de dados do AVA Moodle com 

informações sobre cursos realizados a distância. Os resultados obtidos demonstram que é 

possível obter essas inferências com taxas de precisão próximas a 75%, mesmo em períodos 

iniciais do curso. 

Conti et  al. (2011) apresentam um estudo de caso cujo foco é a análise de prazos 

de entrega de atividades no AVA Moodle. Pôde-se concluir que é mais viável a realização de 

atividades com um prazo menor, pois além do índice de postagem ser maior logo na abertura 

para postagem, o professor obtém um feedback mais rápido do processo de aprendizagem do 

aluno, podendo esse tomar atitudes corretivas afim de evitar o insucesso ou desistência do 

aluno. 

 

Balanceamento de classes 

 

Silva et al. (2016) aplicaram a técnica SMOTE dados originais com uma taxa de 

sobreamostragem de 500%, ampliando para 210 o número de casos de estudantes reprovados 

na amostra de treinamento. O objetivo foi obter modelos de classificação do desempenho final 

dos estudantes, com base nas variáveis apresentadas e em dados de treinamento, provenientes 

das duas primeiras disciplinas (O Estado e os Problemas Contemporâneos e O Público e o 

Privado na Gestão Pública). Os dados de treinamento estavam, originalmente, 

desbalanceados, com 209 casos de análise de estudantes aprovados e apenas 35 de 

reprovados. Com os resultados, apresentaram-se evidências das vantagens da mineração 

orientada por atividade e apresentaram-se informações em um contexto de interação 

significativa, que permite a avaliação precisa dos fatores que afetam o desempenho dos 

discentes em cada atividade de aprendizagem. Com essas informações, os professores têm 

subsídios para monitorar e tratar contradições no processo de aprendizagem, o que permite 

ajustes nas estratégias pedagógicas para elevar o desempenho dos estudantes. 

Neto et al. (2014) apresentaram uma abordagem de classificação automática de 

mensagens dos fóruns do AVA Moodle em 5 gêneros (Anúncio, Dúvida, Esclarecimento, 

Interpretação e Outros). Os resultados iniciais sobre os dados originais apresentaram uma taxa 
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de precisão de 59,54%. Essa baixa taxa de precisão ocorreu devido a problemas causados por 

desbalanceamento dos dados. Para contornar este problema foram utilizadas técnicas para o 

tratamento do desbalanceamento, resultando em uma grande melhora nos resultados atingindo 

uma taxa de precisão de 85,42%. Dentre as técnicas usadas, aplicaram-se a técnica SMOTE 

para o tratamento de desbalanceamento dos dados. Onde apresentaram melhores resultados no 

experimento para a criação de novos dados para classes minoritárias. A média das métricas 

precision, recall, e F-Measure, utilizando o algoritmo SVM, melhoram consideravelmente. 

Gottardo et al. (2013) investigaram como uma técnica conhecida como 

rebalanceamento de dados poderia ser utilizada para melhorar os resultados de processo de 

geração de inferências sobre o desempenho futuro de estudantes na EAD. Foram utilizadas as 

interações dos estudantes no AVA, que foi divida em três classes considerando os tipos de 

interações relevantes (perfil de uso do AVA, interação estudante-estudante e interação 

bidirecional estudante-professor). Os resultados obtidos com os experimentos realizados 

apontaram para viabilidade da aplicação da técnica SMOTE em cenários em que se tem 

interesse especial na correta identificação de classes minoritárias. 
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3 ABORDAGEM PROPOSTA 

 

Este trabalho tem como proposta a aplicação do algoritmo de classificação 

Associativa (CBA) em EDM na previsão do desempenho de estudantes no combate a evasão 

da EAD. Para isso, foi realizada uma análise detalhada das Bases de Dados do AVA Moodle 

do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – IFNMG, dos cursos técnicos de Agente 

Comunitário de Saúde; Técnico em Hospedagem e Transações Imobiliárias, realizados no 

período de 2013 a 2015. Todo o procedimento até a geração do arquivo ARFF, para aplicação 

das técnicas de Mineração de Dados, usando os algoritmos de Classificação e Classificação 

Associativa, está exibido na Figura 8. 

 

 
     Figura 8 - Processo de obtenção de dados. 

 Fonte: Santos, 2016. Adaptado. 

 

Atualmente, grande parte das Instituições Educacionais utiliza os AVAs como 

apoio ao ensino-aprendizagem dos alunos, tanto nos cursos presenciais, semipresenciais e 

principalmente a distância. O AVA no processo de ensino e aprendizagem proporciona a 

interação dos alunos e professores através de inúmeros recursos disponibilizados, como: 

materiais (documentos e vídeos), chats, fóruns e outras ferramentas. A utilização desses 
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recursos produz uma quantidade grande de dados de difícil interpretação sem o emprego de 

técnicas de Mineração de Dados. 

Esta pesquisa trata do problema de evasão nos cursos EAD do Instituto Federal do 

Norte de Minas Gerais – IFNMG. Os atributos usados equivalem ao comportamento dos 

estudantes no AVA moodle para a EDM a partir das tabelas de logs do sistema, que 

correspondem às interações dos estudantes durante a realização do curso. Diante disso, não 

foram utilizados nessa pesquisa, os trabalhos e avaliações realizados pelos alunos durante o 

estudo do curso, tão pouco as suas notas, ou seja, utilizou-se como medida de desempenho 

dos estudantes durante o estudo do curso, somente as notas finais dos alunos, que indica se o 

estudante foi Reprovado ou Aprovado em determinada disciplina. 

O IFNMG utiliza o AVA moodle que possui 323 tabelas em sua base de dados. O 

sistema gerenciador de banco de dados (SGDB) usado pela instituição e neste trabalho é o 

PostgreSQL na sua versão 9.4. A partir dela foram extraídos atributos que representam as 

interações dos estudantes no AVA. 

Desse modo, retiraram-se variados atributos para caracterizar as interações dos 

estudantes com o AVA. O método adotado para definir a disciplina que irá representar cada 

curso foi fundamentado no número de recursos usados e no número de interações dos 

estudantes no AVA moodle. 

Com o conjunto de dados selecionado, passou-se para as etapas de pré-

processamento e transformação dos dados, que engloba várias ações como limpeza, filtragem, 

combinação de valores e discretização. Nesse caso, foi necessário apenas a discretização, pois 

não foram encontradas inconsistências, duplicidades e incoerências. 

Dessa forma, as notas dos alunos foram discretizadas com a intenção de aumentar 

a compreensão dos dados. Para isso, o conjunto de dados foi dividido em duas classes 

(Aprovado e Reprovado). Os alunos foram divididos conforme sua situação final no curso, em 

que a classe Aprovado é representada pelos alunos com nota maior ou igual a 60, e os que 

representam a classe Reprovado são os alunos que obtiveram nota inferior a 60. O restante 

dos atributos foram discretizados usando o método equal-width (Dougherty et. al., 1995) com 

três intervalos e rótulos (baixo, médio e alto) Avlijas et  al. (2016). Optou-se pela 

discretização já que alguns algoritmos utilizados não trabalham com dados contínuos. 

Durante as etapas de pré-processamento e transformação dos dados foram 

separados 27 atributos de um total de 58 que representam as interações dos estudantes do 

AVA moodle, juntamente com o atributo classe. Optou-se pelos atributos, pois os mesmos 
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possuíam interações dos alunos com o AVA. A Tabela 14 exibe o conjunto de atributos 

explorados. 

Tabela 12 - Relação de atributos explorados 
Grupo Atributos Descrição 

 

 

 

 

Fórum 

 

nr_forum Número de acesso à página principal do Fórum. 

add_post_forum Adição de post na discussão do Fórum. 

search_forum Fez uma pesquisa no Fórum. 

forum_discussion Acessou a discussão no Fórum. 

forum_view Acessou o Fórum. 

up_forum Atualizou o acesso ao Fórum. 

del_forum Quantidade de postagens apagadas de uma discussão. 

subscribe_forum Inscreveu-se no Fórum. 

report_forum Acesso ao relatório do usuário no Fórum. 

Questionário 

(quiz) 

nr_quiz Número de acesso ao questionário. 

 

Chat 

nr_chat Número de acesso à página principal do Chat. 

chat_view Acesso à sala do Chat. 

report_chat Acesso aos relatórios. 

talk_chat Mensagens enviadas no Chat. 

 

Folder 

nr_folder Número de acesso à pasta de conteúdo. 

folder_view Acessou o conteúdo da pasta. 

 

Usuários (user) 

nr_acesso_user Acesso à página principal dos usuários. 

user_view Acesso a determinado usuário. 

user_view_all Acesso à página com todos os usuários. 

Ambiente Virtual nr_login_AVA Acesso ao AVA. 

Curso course_view Acesso ao curso. 

Recurso resource_view Visualização de apostilas ou vídeos disponibilizados. 

Informações url_view Acesso à página de informações do curso (ementa, 

bibliografia...). 

Blog blog_view Acesso ao blog. 

Tarefas 

(formulários) 

assign_submit Envio de atividades. 

assign_view Acesso às atividades do curso. 

assign_submit_form Acesso ao formulário de submissão atribuído. 

 

Tabela 13 - Relação dos conjuntos de dados obtidos e suas respectivas classes 
Conjunto Nº total de 

estudantes 

Nº de estudantes na 

classe Aprovado 

Nº de estudantes na 

classe Reprovado 

Agente Comunitário de Saúde 112 (100%) 47 (41,96%) 65 (58,04%) 

Técnico em Hospedagem 111 (100%) 54 (48,65%) 57 (50,45%) 

Transações Imobiliárias 137 (100%) 93 (67,90%) 44 (32,10%) 

 

Com o objetivo de melhorar os resultados do Conjunto de Regras encontrado pelo 

CBA, aplicou-se a técnica de pré-processamento de dados balanceamento. Optou-se pela 

técnica SMOTE (Chawla et al. 2002), uma vez que a técnica se mostrou importante para que 

o algoritmo CBA encontrasse resultados preditivos satisfatórios. 

Adicionalmente, aplicou-se o algoritmo de Regras de Associação Predictive 

Apriori com o objetivo de aperfeiçoar os resultados dos classificadores do algoritmo CBA. A 

opção pela substituição do algoritmo de Regras de Associação deve-se ao fato que o 

Predictive Apriori gera melhores regras e mais potencializadas que o Apriori (Garcia et  al. 
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2006). Nesse sentido, Segundo Scheffer (2004), o Predictive Apriori, que se baseia no 

algoritmo Apriori, combina as métricas de confiança e suporte em uma medida única, 

chamada de acurácia preditiva, para encontrar as n melhores Regras de Associação já 

ordenadas em sua exibição de acordo com tal medida. O Predictive Apriori testa todos os 

valores possíveis de suporte e confiança aumentando os valores gradativamente para 

encontrar melhores Regras de Associação. 

Para avaliar o desempenho do algoritmo CBA compararam-se os seus resultados 

preditivos com os principais algoritmos de classificação aplicados em Bases de Dados 

Educacionais, a saber: BayesNet  (Heckerman, 1995), IBk (Aha et al. 1991), J48 (Basgalupp, 

2010), Random Forest (Breiman, 2001), JRip (Cohen, 1995), Multilayer Perceptron 

(Rumelhart et al. 1986) e SVM (Platt, 1999), pois todos são utilizados em EDM, 

principalmente em previsão de desempenho (Santos et al. 2016a) e implementados no 

framework Weka (Eibe et  al.  2016). 
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4    EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS 

 

Neste capítulo foram usados os atributos conforme apresentados na Tabela 12 e divisão das 

classes de acordo com a Tabela 13, todos retirados dos conjuntos de dados originais de cada 

um dos três cursos analisados. 

 

4.1   Experimento 1 – Algoritmo CBA com Apriori 

 

O objetivo deste primeiro experimento é verificar o desempenho do algoritmo CBA, usando o 

algoritmo Apriori na geração de suas regras de associação, em comparação com os algoritmos 

classificação: BayesNet, Multilayer Perceptron, Random Forest, SVM, Jrip, J48, IBK e SVM.   

Observa-se na tabela 14 que o algoritmo de classificação associativa CBA obteve 

melhores valores de acurácia que todos os algoritmos de classificação usando a base do curso 

Transações Imobiliárias, atingindo uma acurácia de 77,9%. Porém, os testes estatísticos da 

tabela 15, apontam resultados melhores que os algoritmos IBK e Jrip. Os resultados dos 

algoritmos BN, J48, MP, RF e SVM são considerados equivalentes estatisticamente. 

Na base Agente comunitário de saúde, o CBA com acurácia de 76,6%, conseguiu 

marcas melhores que IBK, J48, Jrip e Randon Forest, que atingiram respectivamente acurácia 

de 71,2%, 67,56%, 57,7% e 64,9%. Tais resultados, estatisticamente, também são 

considerados melhores como aponta a tabela 15. 

Na base de dados Técnico em Hospedagem o CBA, com 79,7% de acurácia, 

encontrou resultados melhores que os algoritmos de classificação: BayesNet, IBK, J48, 

Multlayer Perceptron e SVM, que encontraram respectivamente acurácia de 73,6%, 72,7%, 

77,3%, 75,5 e 70%. Tais resultados, estatisticamente, também são considerados melhores 

como aponta a tabela 15. 

Mesmo com os dados desbalanceados o algoritmo CBA encontrou medida da F-

Measure melhores que os algoritmos de classificação. A base Técnico em Hospedagem 

chegou a 0,785 na classe minoritária (Aprovado) enquanto que a maioria dos algoritmos de 

classificação atingiram valores inferiores: BN: 0,752, IBK: 0741, J48: 0,779, MP: 0,784, RF: 

0,782 e SVM: 0,752. 
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Tabela 14 - Resultados da aplicação dos algoritmos no conjunto original 

Algoritmos Conjunto Original 

Transações Imobiliárias 

Conjunto Original Agente 

Comunitária de Saúde 

Conjunto Original 

Técnico em Hospedagem 

Ac. F. Ac. F. Ac. F. 

 

 

CBA 

 

 0,856  0,814  0,808 

77,9% 0,531 76,6% 0,683 79,7% 0,758 

 0,753  0,760  0,783 

 

BN 

 0,843  0,830  0,718 

76,5% 0,529 77,5% 0,667 73,6% 0,752 

 0,744  0,762  0,736 

 

IBK 

 0,769  0,787  0,712 

69,1% 0,533 71,2% 0,556 72,7% 0,741 

 0,695  0,691  0,727 

 

J48 

 0,839  0,778  0,766 

77,2% 0,608 67,56% 0,400 77,3% 0,779 

 0,766  0,621  0,773 

 

Jrip 

 0,824  0,728  0,817 

73,2% 0,471 57,7% 0,041 80,9% 0,800 

 0,712  0,443  0,809 

 

MP 

 0,794  0,806  0,716 

71,3% 0,530 78,4% 0,755 75,5% 0,784 

 0,710  0,784  0,751 

 

RF 

 0,846  0,764  0,800 

77,2% 0,563 64,9% 0,316 79,1% 0,782 

 0,756  0,578  0,791 

 

SVM 

 0,813  0,829  0,621 

75,5% 0,550 76,6% 0,629 70% 0,752 

 0,730  0,746  0,687 

 

A tabela 15 apresenta o resultado do teste estatístico aplicado ao algoritmo CBA e 

aos algoritmos de classificação. Os resultados da acurácia expostos na tabela 14 foram 

utilizados para realizar o teste. 

Pôde-se observar com os resultados dos testes estatísticos exposto na tabela 15, 

que o algoritmo CBA na base Transações Imobiliárias é equivalente estatisticamente aos 

algoritmos BN, J48, RF, MP e SVM, ou seja, possuem o mesmo poder preditivo. No entanto, 

o CBA possui diferença estatística em relação aos algoritmos IBK e Jrip, ou seja, o CBA é 

estatisticamente melhor. 
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Na base de dados Agente Comunitário de Saúde o algoritmo CBA é 

estatisticamente equivalente aos algoritmos BN, MP e SVM, apesar do menor valor de 

acurácia do CBA em relação ao Multilayer Perceptron. No entanto, o CBA possui diferença 

estatística em relação aos algoritmos IBK, J48, Jrip e Randon Forest, ou seja, o CBA é 

estatisticamente melhor. 

  

Tabela 15 - Teste Estatístico 
Bases de Dados Algoritmos Acurácia Algoritmos 

Comparados 

p-value  

Transações Imobiliárias CBA 77.9%   

Agente Comunitário de Saúde CBA 80.2% 

Técnico em Hospedagem CBA 79.7% 

Transações Imobiliárias BN 76.5% BN - CBA 0,596120 

Agente Comunitário de Saúde BN 77.5% BN - CBA 0,271314 

Técnico em Hospedagem BN 73.6% BN - CBA 0,009320 

Transações Imobiliárias IBK 69.1% IBK - CBA 0,000140 

Agente Comunitário de Saúde IBK 71.2% IBK - CBA 0,005120 

Técnico em Hospedagem IBK 72.7% IBK - CBA 0,018780 

Transações Imobiliárias J48 77.2% J48 - CBA 0,246040 

Agente Comunitário de Saúde J48 67.5% J48 - CBA 0,000100 

Técnico em Hospedagem J48 77.3% J48 - CBA 0,005440 

Transações Imobiliárias Jrip 73.2% Jrip - CBA 0,001320 

Agente Comunitário de Saúde Jrip 57.7% Jrip - CBA 0,000160 

Técnico em Hospedagem Jrip 80.9% Jrip - CBA 0,207660 

Transações Imobiliárias MP 71.3% MP - CBA 0,131040 

Agente Comunitário de Saúde MP 78.4% MP - CBA 0,164520 

Técnico em Hospedagem MP 75.5% MP - CBA 0,008800 

Transações Imobiliárias RF 77.2% RF - CBA 0,246040 

Agente Comunitário de Saúde RF 64.9% RF - CBA 0,012080 

Técnico em Hospedagem RF 79.1% RF - CBA 0,031560 

Transações Imobiliárias SVM 75.5% SVM - CBA 0,177020 

Agente Comunitário de Saúde SVM 76.6% SVM - CBA 0,204080 

Técnico em Hospedagem SVM 70.0% SVM - CBA 0,000136 

 

Na base de dados Técnico em Hospedagem o algoritmo CBA tem melhor poder 

preditivo que o BN, J48, IBK, MP, RF e SVM. O único, nessa base, que atingiu um poder 

preditivo equivalente ao CBA foi o Jrip, com o p-value = 0,20766. 

A tabela 16 apresenta o resultado do teste estatístico, que mostra os valores do p-

value correspondentes a Equivalência Estatística (EQ) e Superioridade Estatística (SP) do 

algoritmo CBA em relação aos algoritmos de classificação.  
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Tabela 16 - Superioridade (SP) e Equivalência(EQ) Estatística 
Bases de Dados Algoritmos Acurácia Comparação EQ  SP 

Transações Imobiliárias CBA 77.9%    

Agente Comunitário de Saúde CBA 80.2% 

Técnico em Hospedagem CBA 79.7% 

Transações Imobiliárias BN 76.5% BN - CBA 0,596120  

Agente Comunitário de Saúde BN 77.5% BN - CBA 0,271314  

Técnico em Hospedagem BN 73.6% BN - CBA  0,009320 

Transações Imobiliárias IBK 69.1% IBK - CBA  0,000140 

Agente Comunitário de Saúde IBK 71.2% IBK - CBA  0,005120 

Técnico em Hospedagem IBK 72.7% IBK - CBA  0,018780 

Transações Imobiliárias J48 77.2% J48 - CBA 0,246040  

Agente Comunitário de Saúde J48 67.5% J48 - CBA  0,000100 

Técnico em Hospedagem J48 77.3% J48 - CBA  0,005440 

Transações Imobiliárias Jrip 73.2% Jrip - CBA  0,001320 

Agente Comunitário de Saúde Jrip 57.7% Jrip - CBA  0,000160 

Técnico em Hospedagem Jrip 80.9% Jrip - CBA 0,207660  

Transações Imobiliárias MP 71.3% MP - CBA 0,131040  

Agente Comunitário de Saúde MP 78.4% MP - CBA 0,164520  

Técnico em Hospedagem MP 75.5% MP - CBA  0,008800 

Transações Imobiliárias RF 77.2% RF - CBA 0,246040  

Agente Comunitário de Saúde RF 64.9% RF - CBA  0,012080 

Técnico em Hospedagem RF 79.1% RF - CBA  0,031560 

Transações Imobiliárias SVM 75.5% SVM - CBA 0,177020  

Agente Comunitário de Saúde SVM 76.6% SVM - CBA 0,204080  

Técnico em Hospedagem SVM 70.0% SVM - CBA  0,000136 

 

  Regras de associação geradas pelo algoritmo CBA com Apriori 

 

Esta seção apresenta as Regras de Associação geradas pelo algoritmo CBA, que 

estão listadas de acordo com a sua ordem de importância, ou seja, quanto maior a medida de 

confiança que a regra receber, mais importante ela será.  

Optou-se por avaliar as Regras de Associação geradas pelo CBA devido à 

simplicidade de interpretação das regras, que possibilita uma maior clareza na compreensão 

do modelo extraído em comparação com as regras geradas pelos algoritmos de classificação. 

Entre os algoritmos de classificação selecionados alguns não geraram regras 

como, por exemplo: SVM, IBK. A Figura 9 e a Figura 10 apresentam-se fragmentos das 

regras geradas pelos algoritmos J48 e Multilayer Perceptron na base Transações Imobiliárias. 

Pode-se observar, em tais regras, pouca clareza para interpretação comparando com as regras 

geradas pelo algoritmo CBA na tabela 17. Dessa forma, criando muita dificuldade para 

descobrir padrões e tendências implícitas pelos gestores educacionais. 
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Figura 9 - Fragmento “das Regras” do algoritmo Multilayer Perceptron 

 

 
Figura 10 - Fragmento “das Regras” do algoritmo J48 

 

Tabela 17 - Principais Regras de Associação da base Transações Imobiliárias 
Atributos  Situação Conf. 

nr_quiz=alto  nr_acesso_user=alto  APROVADO 78% 

nr_quiz=alto nr_login_AVA=alto  APROVADO 78% 

nr_forum=alto nr_quiz=alto   nr_acesso_user=alto  APROVADO 78% 

nr_quiz=alto nr_chat= alto nr_acesso_user=alto  APROVADO 78% 

nr_quiz=alto   nr_chat= alto   nr_login_AVA=alto  APROVADO 78% 

 

A tabela 17 apresenta as principais Regras de Associação geradas pelo algoritmo 

CBA na base Transações Imobiliárias. Os principais atributos selecionados para extração de 

regras foram: nr_quiz (quantidade de acessos aos questionários), nr_acesso_user (quantidade 

de acesso à página principal dos usuários), nr_login_AVA (quantas vezes o aluno acessou a 
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plataforma AVA), nr_forum (quantidade de acesso à página principal do fórum), e nr_chat 

(quantidade de acesso à página principal do Chat).  

Pôde-se observar nas regras geradas, que o acesso dos estudantes aos 

questionários tem grande influência na nota final, com uma confiança de 78%, ou seja, o valor 

da confiança das regras geradas é considerado como importante, pois, são maiores que o valor 

pré-estalecido e atendem os requisitos. Isso significa que aqueles estudantes que usarem a 

ferramenta questionário (quiz) têm chance de serem aprovados. 

 

Tabela 18 - Principais Regras de Associação da base Agente Comunitário de Saúde 
Atributos  Situação Conf. 

nr_folder=baixo  fórum_view=baixo  resource_view=baixo  REPROVADO 75% 

nr_chat = baixo nr_folder=baixo fórum_view=baixo 

resource_view=baixo 
 REPROVADO 75% 

nr_folder=baixo fórum_view=baixo resource_view=baixo  REPROVADO 75% 

nr_folder=baixo assignview=baixo fórum_view=baixo 

resource_view=baixo 
 REPROVADO 75% 

nr_folder=baixo add_post_forum=baixo fórum_view=baixo 

resource_view=baixo 
 REPROVADO 75% 

nr_folder=baixo  forum_discussion=baixo  fórum_view=baixo  

resourse_view=baixo 
 REPROVADO 75% 

 

A tabela 18 apresenta as principais Regras de Associação geradas pelo algoritmo 

CBA na base Agente Comunitário de Saúde. Os principais atributos selecionados foram: 

nr_folder (representa o número de acessos a pasta de conteúdo), fórum_view (representa o 

número de acesso ao fórum), resourse_view (quantas vezes o aluno acessou as apostilas ou 

vídeos disponibilizados), assign_view (representa o acesso às atividades do curso), 

add_post_forum (Adicionou alguma postagem na discussão do fórum), fórum_discussion 

(Acessou a discussão no fórum).  

Pôde-se observar, nas regras geradas, o grande impacto no desempenho final dos 

estudantes a baixa participação na ferramenta do fórum, representada pelos atributos: 

fórum_discussion, add_post_forum, fórum_view, com uma confiabilidade gerada pelas suas 

regras de 75%. 

Outra ferramenta preponderante no mau desempenho dos estudantes foi o pouco 

acesso aos recurdos de vídeos e apostilas, representados pelo atributo: resourse_view, com 

uma confiabilidade gerada pelas suas regras de 75% 

 Por fim, o acesso à pasta de conteúdo representado pelo atributo: nr_folder. Esse 

atributo está representado em todas as regras geradas, com uma confiança de 75% de impacto 

no desempenho final dos estudantes. 
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A tabela 19 apresenta as principais Regras de Associação geradas pelo algoritmo 

CBA na base Técnico em Hospedagem. Os principais atributos selecionados foram: 

folder_view (representa o número de acessos ao conteúdo da pasta disponível), fórum_view 

(representa o número de acesso ao fórum), resourse_view (quantas vezes o aluno acessou as 

apostilas ou vídeos disponibilizados), add_post_forum (Adicionou alguma postagem na 

discussão do fórum), fórum_discussion (Acessou a discussão no fórum) e chat_view (Acessou 

a sala do chat). 

 

Tabela 19 - Principais Regras de Associação da base Técnico em Hospedagem 
Atributos  Situação Conf. 

folder_view=baixo add_post_forum =baixo forum_view=baixo 

resourceview=baixo   user_view=baixo 
 REPROVADO 80% 

folder_view=baixo  add_post_forum =baixo  forum_view=baixo 

resource_view=baixo    userview=baixo 
 REPROVADO 80% 

chat_view=baixo folder_view=baixo add_post_forum =baixo 

forum_view=baixo   resourceview=baixo 
 REPROVADO 80% 

nr_chat=baixo folder_view=baixo add_post_forum =baixo 

resource_view=baixo   url_view=baixo 
 REPROVADO 79% 

nr_chat=baixo folder_view=baixo forum_discussion=baixo 

resource_view=baixo   user_view=baixo 
 REPROVADO 79% 

nr_chat=baixo add_post_forum =baixo forum_discussion=baixo 

resource_view=baixo 
 REPROVADO 79% 

 

Observou-se na tabela 19 que o pouco acesso dos estudantes às salas do chat têm 

impactado no desempenho final, com uma confiança de 79% em suas regras, pois, é através 

dessa ferramenta, que tutores divulgam notícias sobre: material, exercício, avaliações, etc. 

Outra ferramenta importante nessa base foi o acesso a ferramenta fórum, 

representada pelos atributos: fórum_view, add_post_forum, fórum_discussion. Atingiu-se 

79% e 80% de confiança em suas regras, que confirmou o impacto no resultado final dos 

estudantes, a baixa participação nos recursos disponibilizados pela ferramenta fórum.  

O mau desempenho dos estudantes foi também representado nessa base de dados 

por meio do pouco acesso aos recursos de vídeos e apostilas, representados pelo atributo: 

resourse_view, chegando a 80 % de confiança em suas regras. 

Finalizando a base Técnico em Hospedagem,  tem-se o atributo folder_view, que 

representa o número de acessos ao conteúdo da pasta. Mostrou-se nas regras geradas, com 

80% de confiança, um grande impacto no desempenho dos estudantes, o pouco acesso ao 

conteúdo disponibilizado pelos professores na pasta conteúdo. 

 

 



56 

4.2   Experimento 2 – Algoritmo CBA com Predictive Apriori 

 

Este experimento teve como objetivo melhorar os resultados do algoritmo CBA. Dessa forma, 

aplicou-se o algoritmo de Regras de Associação Predictive Apriori para gerar melhores regras 

e mais potencializadas, possibilitando uma melhor fundamentação nas inferências das regras 

para previsão de desempenho dos estudantes. 

Observa-se,  na tabela 20, que o algoritmo CBA melhorou o resultado da acurácia 

na base Agente Comunitária de saúde atingindo o valor de 80,2%. 

 

Tabela 20 - Resultados da aplicação dos algoritmos no conjunto original 

Algoritmos Conjunto Original 

Transações Imobiliárias 

Conjunto Original Agente 

Comunitária de Saúde 

Conjunto Original Técnico 

em Hospedagem 

Ac. F. Ac. F. Ac. F. 

 

CBA 

 

 0,856  0,841  0,808 

77,9 0,531 80,2% 0,738 79,7% 0,758 

 0,753  0,798  0,783 

 

BN 

 0,843  0,830  0,718 

76,5% 0,529 77,5% 0,667 73,6% 0,752 

 0,744  0,762  0,736 

 

IBK 

 0,769  0,787  0,712 

69,1% 0,533 71,2% 0,556 72,7% 0,741 

 0,695  0,691  0,727 

 

J48 

 0,839  0,778  0,766 

77,2% 0,608 67,56% 0,400 77,3% 0,779 

 0,766  0,621  0,773 

 

Jrip 

 0,824  0,728  0,817 

73,2% 0,471 57,7% 0,041 80,9% 0,800 

 0,712  0,443  0,809 

 

MP 

 0,794  0,806  0,716 

71,3% 0,530 78,4% 0,755 75,5% 0,784 

 0,710  0,784  0,751 

 

RF 

 0,846  0,764  0,800 

77,2% 0,563 64,9% 0,316 79,1% 0,782 

 0,756  0,578  0,791 

 

SVM 

 0,813  0,829  0,621 

75,5% 0,782 76,6% 0,629 70% 0,752 

 0,730  0,746  0,687 



57 

Mesmo com os dados desbalanceados, essa abordagem melhorou também os 

resultados da F-Measure das duas classes: Aprovado e Reprovado, atingindo os valores de 

0,841 e 0,738 respectivamente. 

Com a permanência dos resultados nas outras duas bases, o algoritmo CBA 

conseguiu maiores valores de acurácia que todos os algoritmos de classificação nas bases: 

Transações Imobiliárias e Agente Comunitário de Saúde. Enquanto que na base Técnico em 

Hospedagem o algoritmo CBA conseguiu melhores resultados de acurácia que a maioria dos 

algoritmos de classificação: BayesNet, IBK, J48, Multlayer Perceptron, SVM e Random 

Forest. 

A tabela 21 mostra o teste estatístico aplicado apenas na base de dados Agente 

Comunitário de Saúde, pois as outras bases mantiveram o resultado da acurácia da tabela 14 e 

permaneceu com os mesmos testes estatísticos da tabela 15. 

 

Tabela 21 - Testes estatísticos 
Bases de Dados Algoritmos Acurácia Algoritmos 

Comparados 

p-value  

Agente Comunitário de Saúde CBA 80.2%    

Agente Comunitário de Saúde BN 77.5% BN - CBA 0,00906 SP 

Agente Comunitário de Saúde IBK 71.2% IBK - CBA 0,00016 SP 

Agente Comunitário de Saúde J48 67.5% J48 - CBA 0,00010 SP 

Agente Comunitário de Saúde Jrip 57.7% Jrip - CBA 0,00028 SP 

Agente Comunitário de Saúde MP 78.4% MP - CBA 0,00281 SP 

Agente Comunitário de Saúde RF 64.9% RF - CBA 0,00614 SP 

Agente Comunitário de Saúde SVM 76.6% SVM - CBA 0,00194 SP 

 

Pôde-se observar com os resultados dos testes estatísticos expostos na tabela 21, 

que o algoritmo CBA possui superioridade estatística em relação a todos os algoritmos de 

classificação, ou seja, o CBA é estatisticamente melhor atingindo os valores do p-value ≤ 

0,05. 

A tabela 21 mostra-se também os valores do p-value correspondentes a 

Equivalência Estatística (EQ) e Superioridade Estatística (SP) do algoritmo CBA em relação 

aos algoritmos de classificação 

 

Regras de Associação geradas pelo algoritmo CBA com Predictive Apriori 

 

Esta seção apresenta as Regras de Associação geradas pelo algoritmo CBA 

usando o algoritmo Predictive Apriori, que utiliza como parâmetro a métrica acurácia. 
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Pôde-se observar que as regras geradas são mais simples de serem interpretadas 

em comparação com as tabelas 17, 18 e 19 e com maior poder preditivo através da métrica 

acurácia.  

A tabela 22 apresenta as principais Regras de Associação geradas pelo algoritmo 

CBA na base Agente Comunitário de Saúde. Optou-se por essa base, pois, obteve uma 

melhora nos resultados de acurácia e da F-Measure aplicando o algoritmo Predictive Apriori 

na geração das Regras de Associação. 

Os principais atributos selecionados por essa abordagem foram: fórum_view 

(representa o número de acesso ao fórum), resourse_view (representa o acesso às apostilas ou 

vídeos disponibilizados), nr_folder (representa o número de acessos à pasta de conteúdo), 

nr_chat (representa o número de acessos à página principal do chat), nr_quiz (representa 

quantidade de acessos ao questionário) e folder_view (Acessou ao conteúdo da pasta). 

A primeira regra da tabela 23, representada pelo atributo resourse_view pode ser 

interpreta da seguinte maneira, se os estudantes usam pouco as apostilas e vídeos 

disponibilizados podem ser reprovados, isso com uma acurácia de 99%.  

 

Tabela 22 - Principais Regras de Associação da base Agente Comunitário de Saúde 
Atributos  Situação Ac. 

resourse_view = baixo   REPROVADO 99% 

forum_view = Alto  APROVADO 99% 

forum_view = baixo  REPROVADO 99% 

nr_folder = Alto  APROVADO 99% 

nr_quiz = baixo  REPROVADO 92% 

nr_quiz = alto  APROVADO 78% 

folder_view = baixo nr_folder = baixo resource_view = baixo    REPROVADO 76% 

 

A segunda e a terceira com 99% de acurácia mostra o uso da ferramenta fórum, 

em que o acesso dos estudantes aos fóruns tem influência no seu resultado final. 

Nas quarta e quinta regras pôde-se observar a importância do acesso aos 

questionários (quiz), pois com acurácias preditivas de 92% e 78%, mostrou-se a grande 

influência dessa ferramenta na nota final dos estudantes. 

Por fim, a regra folder_view = baixo nr_folder = baixo resource_view = baixo  

Reprovado, com uma acurácia preditiva de 76%. Tal regra interpreta-se da seguinte maneira, 

se os estudantes não acessarem ou acessarem pouco o material disponibilizado na pasta de 

conteúdo e não acessarem ou acessarem pouco as apostilas e vídeos disponíveis podem ser 

reprovados.  
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Como conhecimento novo adquirido nesse experimento, pode-se observar o 

impacto no desempenho dos estudantes o acesso aos materiais disponibilizados e as apostilas 

e vídeos. O acesso às ferramentas dos fóruns no AVA também possuem uma grande 

influência no desempenho dos estudantes, mas são ferramentas que não oferecem um novo 

conhecimento, pois os estudantes são obrigados a acessá-las uma vez que são avaliados 

através delas. 

 

4.3   Experimento 3 – Balanceamento de Classes 

 

Uma base é considerada desbalanceada quando o número de instâncias de uma classe 

apresenta-se muito inferior ao número de instâncias de outra classe. O problema de classes 

desbalanceadas é que elas influenciam negativamente na construção de classificadores, mas 

pode ser resolvido aplicando técnicas de balanceamento de classes. 

Foi utilizado, nesse experimento, o conjunto de dados do curso Transações 

Imobiliárias, uma vez que as classes dessa base se encontram desbalanceadas, como 

apresentam as tabelas 14 e 20.   

Tais tabelas mostram que a classe Reprovado possuem números de instâncias 

consideravelmente menores em relação à classe Aprovado, pois a classe Aprovado possui 

67,9% das instâncias que correspondem a 93 instancias e a classe Reprovado possui 32,10% 

que correspondem a 44 instâncias. A técnica de balanceamento de classes utilizada foi a 

SMOTE e os parâmetros aplicados foram percentage = 100% e nearest neighbors (número de 

vizinhos igual a 5). Após o balanceamento, a base de dados passou a conter 79 instâncias para 

classe Aprovado (57,25%) e 59 instâncias para classe Reprovado (42,75%), tornando os 

valores das duas classes equilibrados. 

A Tabela 23 apresenta os resultados obtidos pelos classificadores utilizando o 

conjunto de dados original e o conjunto balanceado do curso Transações Imobiliárias. Pôde-se 

observar um aumento da acurácia de alguns algoritmos de classificação, principalmente do 

algoritmo de classificação associativa CBA, que alcançou 78,8%. Além disso, o CBA 

melhorou o valor da F-Measure, pois atingiu os valores 0,844 e 0,667 para as classes 

Aprovado e Reprovado, respectivamente. 
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Tabela 23 - Resultados do conjunto original e balanceado do curso Transações 

Imobiliárias 

Algoritmos Conjunto Original  

Transações Imobiliárias 

Conjunto Balanceado 

Transações Imobiliárias 

Ac. F. Ac. F. 

 

CBA 

 

 0,856  0,844 

77,9 0,531 78,8% 0,667 

 0,753  0,769 

 

BN 

 0,843  0,830 

76,5% 0,529 77,9% 0,684 

 0,744  0,768 

 

IBK 

 0,769  0,784 

69,1% 0,533 71,7% 0,590 

 0,695  0,701 

 

J48 

 0,839  0,741 

77,2% 0,608 61,1% 0,214 

 0,766  0,517 

 

Jrip 

 0,824  0,785 

73,2% 0,471 69% 0,444 

 0,712  0,640 

 

MP 

 0,794  0,794 

71,3% 0,530 77% 0,740 

 0,710  0,771 

 

RF 

 0,846  0,779 

77,2% 0,563 69,9% 0,528 

 0,756  0,672 

 

SVM 

 0,813  0,819 

75,5% 0,782 74,3% 0,557 

 0,730  0,736 

 

Pôde-se observar com os resultados dos testes estatísticos expostos na tabela 24, 

que com o aumento do valor da acurácia do algoritmo CBA na base Transações Imobiliárias 

visto na tabela 23, houve uma melhora no desempenho do algoritmo, pois através dos 

resultados dos testes estatísticos, o CBA de equivalente estatisticamente aos algoritmos: BN, 

J48, RF, MP e SVM, passou a ter valor estatisticamente superior aos algoritmos: J48, RF, 

MP, SVM, IBK e Jrip. E permanecendo equivalente estatisticamente apenas ao algoritmo 

BayesNet com o p-value = 0,8181. 
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Tabela 24 - Teste estatístico 
Bases de Dados Algoritmos Acurácia Algoritmos 

Comparados 

p-value   

Transações Imobiliárias CBA 78.8%    

Transações Imobiliárias BN 77.9% BN - CBA 0,81810 EQ 

Transações Imobiliárias IBK 71.7% IBK - CBA 0,00194 SP 

Transações Imobiliárias J48 61.1% J48 - CBA 0,00010 SP 

Transações Imobiliárias Jrip 69.0% Jrip - CBA 0,00016 SP 

Transações Imobiliárias MP 77.0% MP – CBA 0,00854 SP 

Transações Imobiliárias RF 69.9% RF - CBA 0,00112 SP 

Transações Imobiliárias SVM 74.3% SVM - CBA 0,01428 SP 

 

A tabela 24 mostra-se também os valores do p-value correspondentes a 

Equivalência Estatística (EQ) e Superioridade Estatística (SP) do algoritmo CBA em relação 

aos algoritmos de classificação.  

A Figura 9 apresenta a comparação das acurácias obtidas pelos classificadores nos 

conjuntos de dados originais e balanceado, mostrando com clareza o aumento de desempenho 

do algoritmo CBA quando se utiliza a técnica de Balanceamento de Classes. 

 

 

Figura 11 - Comparação dos resultados para a classificação dos conjuntos de dados 

original e balanceado do Curso Transações Imobiliárias 

 

4.4   Experimento 4 – Cortes Temporais 

 

Nesse experimento aplicou-se cortes temporais nas Bases de Dados para propor um modelo 

de acompanhamento de estudantes durante a realização dos cursos a distância. O objetivo da 

divisão do conjunto de dados em períodos temporais é que os professores e tutores 

(responsáveis pela turma) possam ter um resultado progressivo dos estudantes, e através desse 

feedback, os responsáveis pela turma, poderão acompanhar seus alunos durante a realização 

do curso e compreender melhor o desempenho deles. 
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Objetiva-se também verificar o desempenho do algoritmo CBA no conjunto 

original da base de dados Agente Comunitária de Saúde com cortes temporais. Optou-se por 

essa base de dados porque ela possui uma maior quantidade de interações dos estudantes no 

AVA. 

A tabela 25 mostra os resultados do algoritmo CBA em conjunto com algoritmo 

de Regras de Associação Apriori e os algoritmos classificação: BayesNet, Multilayer 

Perceptron, Random Forest, SVM, Jrip, J48, IBK e SVM aplicados aos conjuntos temporais. 

 

Tabela 25 - Resultados do conjunto original com cortes temporais 

Algoritmos 
1 2 3 4 Média 

Ac. F Ac. F Ac. F Ac. F Ac. 

CBA  77,5% 

0,834 

0,648 

0,757 

82,0% 

0,831 

0,808 

0,821 

74,8% 

0,816 

0,600 

0,726 

74,8% 

0,816 

0,600 

0,726 

77,3% 

IBk 68,5% 

0,752 

0,568 

0,676 

73,0% 

0,786 

0,634 

0,723 

69,4% 

0,767 

0,553 

0,678 

70,3% 

0,769 

0,582 

0,692 

70,3% 

J48 74,8% 

0,803 

0,650 

0,739 

76,6% 

0,819 

0,667 

0,756 

69,4% 

0,773 

0,528 

0,672 

72,1% 

0,783 

0,608 

0,710 

73,2% 

JRip 62,2% 

0,720 

0,417 

0,594 

62,2% 

0,727 

0,382 

0,584 

58,6% 

0,712 

0,258 

0,524 

58,6% 

0,705 

0,303 

0,538 

60,4% 

MP 77,5% 

0,806 

0,731 

0,775 

81,1% 

0,832 

0,784 

0,812 

80,2% 

0,828 

0,766 

0,802 

81,1% 

0,835 

0,779 

0,812 

80% 

RF 70,3% 

0,769 

0,582 

0,692 

64,0% 

0,744 

0,394 

0,599 

61,3% 

0,723 

0,358 

0,572 

69,4% 

0,770 

0,541 

0,675 

66,2% 

SVM 77,5% 

0,834 

0,648 

0,757 

76,6% 

0,829 

0,629 

0,746 

76,6% 

0,829 

0,629 

0,746 

76,6% 

0,829 

0,629 

0,746 

76,8% 

BN 80,2% 

0,843 

0,732 

0,797 

81,1% 

0,842 

0,764 

0,810 

79,3% 

0,830 

0,736 

0,791 

79,3% 

0,830 

0,736 

0,791 

80% 

 

Observa-se na tabela 25 que o algoritmo de classificação associativa CBA obteve 

bons resultados ao longo da série atingindo marcas melhores que os algoritmos de 

classificação Random Forest, IBk,  J48, JRip, com uma média de 77,3% de acurácia nos 4 

conjuntos temporais e pode ser considerado estatisticamente melhor, ou seja, com melhor 

poder preditivo de acordo com os valores do p-value na tabela 26. 
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A tabela 26 mostra-se também se os valores do p-value possuem Equivalência 

Estatística (EQ) ou Superioridade Estatística (SP) do algoritmo CBA em relação aos 

algoritmos de classificação.  

 

Tabela 26 - Teste estatístico 
Bases de Dados Algoritmos Acurácia Algoritmos 

Comparados 

p-value   

Agente Comunitário de Saúde CBA 77,3 %    

Agente Comunitário de Saúde BN 80,0 % BN - CBA 0,18352 EQ 

Agente Comunitário de Saúde IBK 70,3 % IBK - CBA 0,00016 SP 

Agente Comunitário de Saúde J48 73,2 % J48 - CBA 0,00614 SP 

Agente Comunitário de Saúde Jrip 60,4 % Jrip - CBA 0,00010 SP 

Agente Comunitário de Saúde MP 80,0 % MP - CBA 0,18352 EQ 

Agente Comunitário de Saúde RF 66,2 % RF - CBA 0,00014 SP 

Agente Comunitário de Saúde SVM 76,8 % SVM - CBA 0,27813 EQ 

 

Base de dados balanceada usando o algoritmo CBA + Apriori 

 

Foi utilizado, nesse experimento, o conjunto de dados do curso Agente 

Comunitário de Saúde com cortes temporais, uma vez que as classes dessa base, apresentada 

na tabela 27, se encontram desbalanceadas nas séries temporais 1, 3 e 4 do algoritmo CBA. 

A tabela 25 mostra que a classe Reprovado possuem números de instâncias 

consideravelmente menores em relação à classe Aprovado. A técnica de balanceamento de 

classes utilizada foi a SMOTE e os parâmetros aplicados foram percentage = 100% e nearest 

neighbors = 5 (número de vizinhos). 

Após o balanceamento, houve uma melhora nos resultados do algoritmo de 

classificação associativa CBA, que atingiu uma média de 77,9% de acurácia nos 4 conjuntos 

temporais, como mostra a tabela 27. Enquanto que os valores da F-Measure na classe 

Aprovado atingiram 0,684; 0,649 e 0,649 nas três séries temporais. 
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Tabela 27 - Resultados do conjunto balanceado com os cortes temporais 

Algoritmos 
1 2 3 4 Média 

Ac. F Ac. F Ac. F Ac. F Ac. 

 

CBA 

 

78,8% 

0,840 

0,684 

0,774 

80,3% 

0,843 

0,735 

0,804 

76,1% 

0,819 

0,649 

0,747 

76,1% 

0,819 

0,649 

0,747 

77,9% 

IBk 66,4% 

0,729 

0,558 

0,656 

73,0% 

0,786 

0,634 

0,723 

67,3% 

0,748 

0,532 

0,656 

69,9% 

0,767 

0,575 

0,686 

69,2% 

J48 76,1% 

0,806 

0,690 

0,756 

76,6% 

0,819 

0,667 

0,756 

75,2% 

0,803 

0,667 

0,745 

74,3% 

0,794 

0,659 

0,737 

75,5% 

JRip 68,1% 

0,757 

0,538 

0,664 

62,2% 

0,727 

0,382 

0,584 

61,1% 

0,722 

0,353 

0,565 

62,8% 

0,738 

0,364 

0,579 

63,6% 

MP 79,6% 

0,819 

0,768 

0,797 

81,1% 

0,832 

0,784 

0,812 

81,4% 

0,835 

0,788 

0,815 

84,1% 

0,859 

0,816 

0,841 

81,6% 

RF 79,0% 

0,755 

0,578 

0,680 

64,0% 

0,744 

0,394 

0,599 

69,9% 

0,761 

0,595 

0,690 

62,8% 

0,708 

0,488 

0,615 

68,9% 

SVM 77% 

0,809 

0,711 

0,767 

82,3% 

0,863 

0,752 

0,822 

80,5% 

0,841 

0,750 

0,802 

76,1% 

0,787 

0,727 

0,762 

78,9% 

BN 80,5% 

0,843 

0,744 

0,801 

81,1% 

0,842 

0,764 

0,810 

77,9% 

0,818 

0,719 

0,776 

78,8% 

0,829 

0,721 

0,783 

79,6% 

 

Base balanceada usando o algoritmo CBA + Predictive Apriori 

 

Esse experimento teve como objetivo melhorar os resultados do algoritmo CBA 

na base Agente Comunitário de Saúde balanceada com cortes temporais. Dessa forma, 

aplicou-se o algoritmo de Regras de Associação Predictive Apriori para gerar melhores regras 

e mais potencializadas, ou seja, proporcionando uma melhor inferência na interpretação das 

regras para previsão de desempenho dos estudantes. 

Observa-se na tabela 29 que o algoritmo CBA melhorou o resultado da acurácia 

em todos os conjuntos de dados dos 4 cortes temporais, alcançando uma média de 83,1% de 

acurácia, que é maior dentre todos os algoritmos de classificação testados. 

A tabela 28 mostra o resultado do teste estatístico aplicado ao algoritmo CBA e 

aos algoritmos de classificação, dessa forma usou-se os valores da acurácia expostos na tabela 

29 para realizar o teste. Mostra-se também se os valores do p-value possuem Equivalência 

Estatística (EQ) ou Superioridade Estatística (SP) do algoritmo CBA em relação aos 

algoritmos de classificação.  
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Tabela 28 - Resultados do conjunto balanceado usando o Algoritmo CBA com Predictive 

Apriori com cortes temporais 

Algoritmos 
1 2 3 4 Média 

Ac. F Ac. F Ac. F Ac. F Ac. 

 

CBA 

 

80,2% 

0,841 

0,738 

0,798 

84,3% 

0,863 

0,817 

0,846 

82,9% 

0,848 

0,804 

0,830 

85,0% 

0,858 

0,841 

0,851 

83,1% 

IBk 66,4% 

0,729 

0,558 

0,656 

73,0% 

0,786 

0,634 

0,723 

67,3% 

0,748 

0,532 

0,656 

69,9% 

0,767 

0,575 

0,686 

69,2% 

J48 76,1% 

0,806 

0,690 

0,756 

76,6% 

0,819 

0,667 

0,756 

75,2% 

0,803 

0,667 

0,745 

74,3% 

0,794 

0,659 

0,737 

75,5% 

JRip 68,1% 

0,757 

0,538 

0,664 

62,2% 

0,727 

0,382 

0,584 

61,1% 

0,722 

0,353 

0,565 

62,8% 

0,738 

0,364 

0,579 

63,6% 

MP 79,6% 

0,819 

0,768 

0,797 

81,1% 

0,832 

0,784 

0,812 

81,4% 

0,835 

0,788 

0,815 

84,1% 

0,859 

0,816 

0,841 

81,6% 

RF 79,0% 

0,755 

0,578 

0,680 

64,0% 

0,744 

0,394 

0,599 

69,9% 

0,761 

0,595 

0,690 

62,8% 

0,708 

0,488 

0,615 

68,9% 

SVM 77% 

0,809 

0,711 

0,767 

82,3% 

0,863 

0,752 

0,822 

80,5% 

0,841 

0,750 

0,802 

76,1% 

0,787 

0,727 

0,762 

78,9% 

BN 80,5% 

0,843 

0,744 

0,801 

81,1% 

0,842 

0,764 

0,810 

77,9% 

0,818 

0,719 

0,776 

78,8% 

0,829 

0,721 

0,783 

79,6% 

 

Pôde-se observar com os resultados dos testes estatísticos expostos na tabela 28, 

que o algoritmo CBA na base Agente Comunitário de Saúde, possui diferença estatística que 

todos os algoritmos de classificação selecionados com p-value ≤  ,  , ou seja, o   A é 

estatisticamente superior. 

 

Tabela 29 - Teste estatístico 
Bases de Dados Algoritmos Acurácia Algoritmos 

Comparados 

p-value    

Agente Comunitário de Saúde CBA 83,1%    

Agente Comunitário de Saúde BN 79,6% BN – CBA 0,04236 SP 

Agente Comunitário de Saúde IBK 69.2% IBK – CBA 0,00010 SP 

Agente Comunitário de Saúde J48 75,5% J48 – CBA 0,00016 SP 

Agente Comunitário de Saúde Jrip 63,6% Jrip – CBA 0,00001 SP 

Agente Comunitário de Saúde MP 81,6% MP – CBA 0,02758 SP 

Agente Comunitário de Saúde RF 68.9% RF – CBA 0,00020 SP 

Agente Comunitário de Saúde SVM 78.9% SVM – CBA 0,02202 SP 
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Tabela 30 - Comparação do algoritmo CBA usando Apriori e o Predictive Apriori no 

conjunto balanceado com cortes temporais 

Algoritmos 
1 2 3 4 Média 

Ac. F Ac. F Ac. F Ac. F Ac. 

CBA 

Apriori 
78,8% 

0,840 

0,684 

0,774 

80,3% 

0,843 

0,735 

0,804 

76,1% 

0,819 

0,649 

0,747 

76,1% 

0,819 

0,649 

0,747 

77,9% 

CBA 

Predictive 

Apriori 

80,2% 

0,841 

0,738 

0,798 

84,3% 

0,863 

0,817 

0,846 

82,9% 

0,848 

0,804 

0,830 

85,0% 

0,858 

0,841 

0,851 

83,1% 

 

A classe Aprovado simboliza os alunos com maior chance de terem sucesso no 

rendimento e de serem aprovados. O aumento na precisão das instâncias de classificação desta 

classe quer dizer uma maior previsão de desempenho dos estudantes.  Com o apontamento 

desses estudantes, podem-se proceder ações que previnam a reprovação ou melhorem o 

desempenho dos estudantes que por ventura não consigam resultados esperados.  

Com isso, a tabela 30 mostra que os valores da classe Aprovado são inferiores aos 

valores da classe Reprovado usando o algoritmo CBA com o Apriori, pois, de certa forma, 

tais classes ainda se encontram desequilibradas. Ao aplicar o algoritmo CBA com o 

Predictive Apriori, percebeu-se um maior equilíbrio das duas classes, e consequentemente, 

um aumento de acertos de classificação das instâncias da classe Aprovado. 

 

 

Figura 12 - Comparação do algoritmo CBA usando Apriori e o Predictive Apriori no 

conjunto balanceado com os 4 cortes temporais 

 

Dessa forma, pôde-se perceber um aumento significativo no desempenho dos 

classificadores do algoritmo CBA em conjunto com o Predictive Apriori, pois alcançou 5,2% 

de aumento da acurácia na média dos 4 cortes temporais. 

70,0% 

72,0% 

74,0% 

76,0% 

78,0% 
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82,0% 
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A Figura 10 mostra o aumento significativo dos valores das acurácias obtidas pelo 

algoritmo CBA + Predictive Apriori em relação à aplicação do algoritmo CBA + Apriori na 

base de dados Agente Comunitário de Saúde. 

 

Regras de Associação geradas pelo algoritmo CBA com Predictive Apriori 

 

Esta seção apresenta as Regras de Associação geradas pelo algoritmo CBA 

usando o algoritmo de Regras de Associação Predictive Apriori, que utiliza como parâmetro a 

métrica acurácia. Foi usada a base de dados Agente Comunitário de Saúde balanceada com 

cortes temporais. 

Optou-se por avaliar as Regras de Associação geradas pelo CBA devido à 

simplicidade de interpretação das regras, que possibilita uma maior clareza na compreensão 

do modelo extraído em comparação com as regras de geradas pelos algoritmos de 

classificação. 

A tabela 31 apresenta as principais Regras de Associação geradas pelo algoritmo 

CBA na base Agente Comunitário de Saúde na primeira dos 4 cortes temporais. Os principais 

atributos selecionados para extração de regras foram: nr_quiz (representa a quantidade de 

acessos aos questionários), nr_forum (representa a quantidade de acesso à página principal do 

fórum), nr_chat (representa a quantidade de acesso à página principal do Chat), 

add_post_forum (Adicionou um post na discussão do fórum), search_forum (realizou uma 

pesquisa no fórum), forum_discussion (acessou a discussão do fórum), nr_folder (representa a 

quantidade de acessos a pasta de conteúdo), folder_view (Acessou o conteúdo da pasta), 

user_view (acessou a página de um determinado usuário), resourse_view (visualizou as 

apostilas e vídeos disponibilizados). 

A tabela 31 mostra uma grande influência dos atributos das ferramentas fórum e 

questionário no desempenho dos estudantes. Porém, pode-se observar algumas informações 

novas nas regras expostas, como é possível observar na interpretação abaixo: 

A primeira regra interpreta-se da seguinte maneira: Se os estudantes acessam 

pouco a página principal do fórum e usam pouco ou não usam os materiais da pasta de 

conteúdo, eles podem ser reprovados. Tal regra mostra a influência do atributo da ferramenta 

folder em conjunto com o atributo da ferramenta fórum no mau desempenho dos estudantes 

devido ao pouco uso das ferramentas por eles. Isso com 95% de acurácia. 
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Tabela 31 - Regras de Associação no primeiro conjunto temporal 
Atributos  Situação Ac. 

nr_forum=Baixa  nr_folder=Baixa  REPROVADO 95% 

add_post_forum=Alta  APROVADO 91% 

nr_quiz=Alta  APROVADO 91% 

resource_view=Baixa   nr_folder=Baixa  nr_chat=Baixa   

Add_post_forum=Baixa   user_view=Baixa 
 REPROVADO 86% 

nr_chat=Baixa  REPROVADO 86% 

nr_quiz = alto  APROVADO 84% 

forum_discussion=Baixa add_post_forum=Baixa folder_view=Baixa 

search_forum=Baixa 
 REPROVADO 84% 

 

A quarta regra, com 86 % de acurácia, interpreta-se da seguinte maneira: se os 

estudantes não visualizam ou visualizam pouco as apostilas e vídeos, acessam pouco ou não 

acessam a pasta de conteúdo, acessam pouco ou não acessam a página do chat, não participam 

dos fóruns realizando postagens e não acessa a página de outros usuários, podem ser 

reprovados. Nessa regra mostra a influência da ferramenta fórum e confirma o que já havia 

exposto na primeira regra, a influência da ferramenta folder no desempenho dos estudantes. 

A quarta regra, com 84 % de acurácia, interpreta-se da seguinte maneira: se os 

estudantes acessam pouco a página do chat podem ser reprovados. Esse tipo de informação 

tem uma grande importância, pois no IFNMG, os tutores usam tal ferramenta, não só para 

tirar dúvidas, mas também para informar prazos de tarefas e trabalhos avaliativos para os 

estudantes. 

A sétima e última regra, com 84 % de acurácia, interpreta-se da seguinte maneira: 

Se os estudantes acessam, pesquisam e participam pouco do fórum, usa pouco a pasta de 

conteúdo, podem ser reprovados. 

Em suma, a tabela 31, apresentou como nova informação, a grande influência dos 

atributos das ferramentas folder e chat no primeiro conjunto temporal, ou seja, no período 

inicial do curso. 

A tabela 32 apresenta as principais Regras de Associação geradas pelo algoritmo 

CBA na base Agente Comunitário de Saúde na segunda dos 4 cortes temporais. Os principais 

atributos selecionados para extração regras foram: nr_quiz (representa a quantidade de 

acessos aos questionários), nr_forum (representa a quantidade de acesso à página principal do 

fórum), resourse_view (visualizou as apostilas e vídeos disponibilizados), forum_view 

(Acessou o fórum), course_view (Acessou o curso), assign_view (Acessou o formulário de 

submissão atribuído).  
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Tabela 32 - Regras de Associação no segundo conjunto temporal 
Atributos  Situação Ac. 

nr_forum=Alta   APROVADO 98% 

forum_view=Alta   APROVADO 93% 

nr_quiz=Alta   APROVADO 91% 

nr_forum=Baixa  forum_view=Baixa   REPROVADO 91% 

nr_forum=Baixa   REPROVADO 89% 

resource_view=Média  assign_view=Média   APROVADO 88% 

nr_forum=Baixa  course_view=Baixa   REPROVADO 88% 

 

A tabela 32 mostra uma grande influência dos atributos das ferramentas fórum e 

questionário no desempenho dos estudantes. Porém, pode-se observar algumas informações 

novas nas regras expostas, como se pode ver na interpretação abaixo: 

A sexta regra, com 88 % de acurácia, interpreta-se da seguinte maneira: se os 

estudantes visualizam as apostilas e vídeos disponíveis e acessam aos formulários de 

submissão podem ser aprovados. Pode-se inferir que aqueles estudantes que usam as 

apostilas, vídeos e submetem as suas tarefas podem ter bom desempenho.  

A sétima e última regra com 88% de acurácia, interpreta-se da seguinte maneira: 

Se os estudantes acessam pouco ou não acessam a página principal do fórum e não acessam a 

página principal do curso podem ser reprovados. Nesta regra, pode-se inferir que não basta os 

estudantes acessarem a página do curso e não participarem do fórum, mas que mesmo assim, 

podem ser reprovados. 

Em suma, a tabela 32, apresentou como nova informação, a influência dos 

atributos das ferramentas tarefa e curso no desempenho dos estudantes no segundo conjunto 

temporal com 88% de acurácia. 

A tabela 33 apresenta as principais Regras de Associação geradas pelo algoritmo 

CBA na base Agente Comunitário de Saúde na terceira dos 4 cortes temporais. Os principais 

atributos selecionados para extração das regras foram: nr_quiz (representa a quantidade de 

acessos aos questionários), nr_forum (representa a quantidade de acesso à página principal do 

fórum), resourse_view (visualizou as apostilas e vídeos disponibilizados), course_view 

(Acessou a página do curso), assign_view (Acessou o formulário de submissão atribuído), 

nr_folder (representa a quantidade de acessos à pasta de conteúdo), nr_login_AVA (quantas 

vezes o aluno acessou o Ambiente Virtual), nr_chat (representa a quantidade de acessos a 

página principal do chat), forum_discussion (Acessou a discussão do fórum). 
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Tabela 33 - Regras de Associação no terceiro conjunto temporal 
Atributos  Situação Ac. 

nr_forum=Baixa course_view=Baixa nr_folder=Baixa   REPROVADO 96% 

forum_discussion=Alta   APROVADO 93% 

nr_quiz=Alta   APROVADO 90% 

nr_forum=Baixa nr_login_AVA=Baixa   REPROVADO 88% 

nr_forum=Baixa resource_view=Baixa nr_folder=Baixa 

nr_chat=Baixa  
 REPROVADO 

86% 

nr_forum=Alta   APROVADO 86% 

 

A tabela 33 mostra uma grande influência dos atributos das ferramentas fórum e 

questionário no desempenho dos estudantes. Porém, pode-se observar algumas informações 

novas nas regras expostas, como é possível verificar na interpretação abaixo: 

Na primeira regra com 96% de acurácia interpreta-se da seguinte maneira: se os 

estudantes acessam pouco ou não acessam a página do fórum, acessam pouco ou não acessam 

a página do curso e acessam pouco ou não acessam a pasta de conteúdo podem ser 

reprovados.  

A quarta regra com 88% de acurácia, interpreta-se da seguinte maneira: se os 

estudantes efetuam pouco ou não efetuam login no Ambiente Virtual (AVA) e acessam pouco 

ou não acessam a página do fórum podem ser reprovados. Nesta regra, pode-se inferir que não 

basta os estudantes acessarem a página do AVA apenas e não participarem fórum, que mesmo 

assim podem ser reprovados. 

Na quinta regra com 86% de acurácia, interpreta-se da seguinte maneira: Se os 

estudantes acessam pouco ou não acessam a página do fórum, visualizam pouco ou não 

visualizam as apostilas e vídeos disponibilizados, acessam pouco ou não acessam a pasta de 

conteúdo e acessa pouco a página do chat podem ser reprovados. 

Em suma, a tabela 33, apresentou como nova informação no terceiro conjunto 

temporal, a influência dos atributos das ferramentas fórum, folder, chat e recursos em 

conjunto no desempenho dos estudantes com 86% de acurácia. E mostrou-se também que os 

atributos das ferramentas fórum, folder e curso em conjunto podem interferir no desempenho 

dos estudantes com 96% de acurácia. 

A tabela 34 apresenta as principais Regras de Associação geradas pelo algoritmo 

CBA na base Agente Comunitário de Saúde na quarta e última dos 4 cortes temporais. Os 

principais atributos selecionados para extração regras foram: nr_quiz (representa a quantidade 

de acessos aos questionários), nr_forum (representa a quantidade de acesso à página principal 

do fórum), course_view (quantas vezes o aluno acessou página do curso), nr_folder (quantas 
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vezes o aluno acessou a pasta de conteúdo), nr_login_AVA (quantas vezes o aluno acessou a 

plataforma AVA), nr_chat: (representa a quantidade de acessos a página principal do chat). 

 

Tabela 34 - Regras de Associação no quarto conjunto temporal 
Atributos  Situação Ac. 

nr_forum=Baixa course_view=Baixa nr_folder=Baixa   REPROVADO 96% 

nr_forum=Baixa nr_folder=Baixa   REPROVADO 93% 

nr_login_AVA= Baixa courseview=Baixa nr_folder=Baixa   REPROVADO 91% 

nr_forum=Baixa nr_login_AVA=Baixa   REPROVADO 90% 

nr_forum=Alta   APROVADO 86% 

nr_quiz= Alta   APROVADO 86% 

course_view=Baixa nr_folder=Baixa nr_chat=Baixa 

user_view=Baixa  
 REPROVADO 83% 

 

A tabela 34 mostra uma grande influência dos atributos das ferramentas fórum, 

questionário e folder no desempenho dos estudantes. Porém, pode-se observar algumas 

informações novas nas regras expostas, como se verifica na interpretação abaixo: 

Na primeira regra com 96% de acurácia, interpreta-se da seguinte maneira: se os 

estudantes acessarem pouco a página principal do fórum, acessarem pouco a página do curso 

e acessarem pouco a pasta de conteúdo podem ser reprovados. 

Na segunda regra com 93% de acurácia, interpreta-se da seguinte maneira: se os 

estudantes a acessarem pouco a página principal do fórum e acessarem pouco a pasta de 

conteúdo podem ser reprovados. 

Na terceira regra com 91% de acurácia, interpreta-se da seguinte maneira: se os 

estudantes efetuarem poucos login no AVA, acessarem pouco a página do curso e acessarem 

pouco a pasta de conteúdo podem ser reprovados. 

Na quarta regra com 90% de acurácia, interpreta-se da seguinte maneira: se os 

estudantes efetuarem poucos login no AVA e acessarem pouco a página principal do fórum 

podem ser reprovados. 

Na sétima e última regra com 83% de acurácia, interpreta-se da seguinte maneira: 

se os estudantes acessam pouco: a página do curso, a pasta de conteúdo, a página do chat e a 

página do usuário, podem ser reprovados. 

Em suma, a tabela 34, apresentou como nova informação no quarto conjunto 

temporal, a influência dos atributos das ferramentas fórum, curso e folder em conjunto no 

desempenho dos estudantes com 96% de acurácia. Tal como os atributos das ferramentas 

Ambiente Virtual, curso e folder em conjunto podem interferir no desempenho dos estudantes 

com 91% de acurácia. E mostrou-se também que os atributos das ferramentas folder, curso, 
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chat e usuário em conjunto podem influenciar no desempenho dos estudantes com 83% de 

acurácia. 

Nesta seção podem-se observar indícios de queda na Acurácia dos classificadores 

gerados pelo CBA no decorrer dos períodos da série temporal. Apesar do aumento do volume 

de dados, que ocorre naturalmente no decorrer do curso, há uma redução do uso de algumas 

ferramentas na plataforma por diversos estudantes. Consequentemente, o acréscimo dos dados 

se dá apenas em alguns atributos, e outros caem em desuso. Dessa forma, há uma queda de 

alunos classificados corretamente pelo algoritmo CBA, e consequentemente uma queda nos 

valores de acurácia, ou seja, menos atributos, menor a acurácia. Assim, pode-se inferir que 

isso ocorre por causa do desuso de alguns atributos, pois, após análise das tabelas 31, 32, 33 e 

34, alguns atributos, como por exemplo: add_post_forum e search_forum, que têm boa 

influência no desempenho dos estudantes no primeiro conjunto temporal, de acordo com as 

regras da tabela 31, ficaram em desuso nos outros conjuntos temporais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa apresentada neste trabalho abordou a extração de conhecimento de 

dados com base nos bancos de dados do AVA moodle. A possível identificação de alunos 

com potencial para evasão pode ajudar a gestão acadêmica e pedagógica da instituição de 

ensino a tomar as decisões necessárias para evitar a desistência dos estudantes. Através dos 

resultados experimentais, procurou-se alcançar um padrão que fosse possível prever o 

desempenho de estudantes da EAD e reduzir índice de evasão a partir dos dados de interações 

no AVA. 

 

5.1   Principais resultados experimentais  

 

No experimento 1 abordou-se a comparação do algoritmo CBA com os algoritmos 

de classificação BayesNet, Multilayer Perceptron, Random Forest, Jrip, J48, IBK e SVM 

utilizando duas classes. Como resultado principal o CBA alcançou melhor acurácia que todos 

os algoritmos de classificação na base de dados Transações Imobiliárias em seu conjunto 

original, alcançando 77,9%. Na base de dados do curso Técnico em Hospedagem o CBA, com 

79,7% de acurácia, encontrou resultados melhores que os algoritmos de classificação: 

BayesNet, IBK, J48, Multlayer Perceptron, SVM e Random Forest, sendo classificado 

corretamente 88 dos 111 estudantes, e apenas um resultado inferior, que foi o algoritmo Jrip, 

com 80,9% de acurácia. 

No experimento 1 abordou-se também um teste estatístico para verificar se há 

diferença estatística entre o algoritmo CBA e os algoritmos de classificação. Como resultado 

principal, mostrou-se, na base do curso Técnico em Hospedagem, que o algoritmo CBA tem 

melhor poder preditivo que o BN, J48, IBK, MP, RF e SVM. O único, nessa base, que atingiu 

um poder preditivo equivalente ao CBA foi o Jrip, com o p-value = 0,20766. 

No experimento 1, tal como em todos os experimentos dessa pesquisa, optou-se 

por analisar as Regras de Associação geradas pelo algoritmo de classificação associativa 

CBA, devido à simplicidade de interpretação dessas regras, que possibilita uma maior clareza 

na compreensão do modelo extraído em comparação com as regras geradas pelos algoritmos 

de classificação. Como resultado principal, podem-se observar na base do curso Transações 

Imobiliárias, uma grande influência da ferramenta questionário (quiz) no desempenho dos 

estudantes. Enquanto que nas Bases de Dados dos cursos Técnico em Hospedagem e Agente 
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Comunitário de Saúde as ferramentas que tiveram uma maior influência no desempenho dos 

estudantes foram: Fórum, folder e recurso. 

No experimento 2 buscou-se melhorar os resultados do algoritmo CBA utilizando 

outro algoritmo para gerar as Regras de Associação. Com o algoritmo de Regras de 

Associação Predictive Apriori procurou-se, além de melhorar os valores métricos do CBA, 

gerar melhores regras e mais potencializadas, ou seja, regras mais simples de serem 

interpretadas, que proporcione melhores inferências preditivas para o desempenho dos 

estudantes. 

No experimento 2, na Tabela 20, mostrou que o algoritmo CBA melhorou o 

resultado da acurácia na base Agente Comunitária de saúde atingindo o valor de 80,2. E 

melhorou também os resultados da F-Measure das duas classes: Aprovado e Reprovado, 

atingindo os valores de 0,841 e 0,738 respectivamente. 

No experimento 2 realizou-se também um teste estatístico entre o algoritmo CBA 

e os algoritmos de classificação. Com os resultados mostrou-se que o algoritmo CBA possui 

diferença estatística em relação a todos os algoritmos de classificação da Tabela 20, ou seja, o 

CBA é estatisticamente melhor, atingindo os valores do p-value ≤  ,  . 

Nas Regras de Associação encontradas pelo algoritmo CBA no experimento 2, 

nota-se que as regras são simples de serem interpretadas e com alto valor preditivo. Como 

principais resultados, é possível observar nas regras geradas a alta influência na aprovação 

dos estudantes os atributos nr_folder, nr_quiz e forum_view, com 99%, 78% e 99% de 

acurácia respectivamente. E observou-se também a influência na reprovação dos estudantes os 

atributos resource_view e forum_view com 99% de acurácia. 

O experimento 3 apresentou  um problema de classes desbalanceadas na base de 

dados do curso Transações Imobiliárias. Aplicou-se a técnica de Smote para o balanceamento 

das classes e melhoraria dos resultados do algoritmo CBA em comparação com os algoritmos 

de classificação. Pôde-se observar um aumento da acurácia de alguns algoritmos de 

classificação, principalmente do algoritmo de classificação associativa CBA, que alcançou 

78,8%. Além disso, o CBA melhorou o valor da F-Measure, pois atingiu os valores 0,844 e 

0,667 para as classes Aprovado e Reprovado respectivamente. 

No experimento 3, realizou-se também o teste estatístico, e pôde-se observar que 

o algoritmo CBA é equivalente estatisticamente aos algoritmos: BN, J48, RF, MP e SVM  e 

passou a ter valores estatisticamente melhores que os algoritmos: J48, RF, MP, SVM, IBK e 

Jrip. E permanece equivalente estatisticamente apenas ao algoritmo BayesNet com o p-value 

= 0,8181. 
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No experimento 4 foi aplicado cortes temporais nas Bases de Dados para propor 

um modelo de acompanhamento de estudantes durante a realização dos cursos. Usou-se neste 

experimento a base de dados do curso Agente Comunitário de Saúde. 

No experimento 4, dentre os principais resultados experimentais, aplicou-se o 

algoritmo Predictive Apriori para geração das Regras de Associação do algoritmo CBA, com 

o objetivo de proporcionar melhores inferências na interpretação das regras para previsão de 

desempenho dos estudantes. Dessa forma, pode-se observar que o CBA alcançou uma média 

de 83,1 % de acurácia, que é maior dentre todos os algoritmos de classificação selecionados. 

No experimento 4 realizou-se o teste estatístico para avaliar o algoritmo CBA em 

relação aos algoritmos de classificação e pôde-se observar com os resultados, que o CBA é 

estatisticamente melhor que todos os algoritmos de classificação selecionados com p-value ≤ 

0,05. 

No experimento 4 foram analisadas as regras de associação geradas pelo 

algoritmo CBA para possibilitar uma maior clareza na compreensão do modelo extraído. 

Dessa forma, foram analisadas separadamente as principais Regras de Associação geradas em 

cada corte temporal. 

No primeiro conjunto temporal, como principal resultado, pôde-se observar que os 

atributos das ferramentas fórum e questionário, influenciam no desempenho dos estudantes, 

porém, como nova informação, percebeu-se nas regras geradas com os atributos das 

ferramentas folder e chat, uma grande influência no desempenho dos estudantes com 86% e 

84% de acurácia, respectivamente. 

No segundo conjunto temporal, como principal resultado, foi possível verificar a 

influência dos atributos das ferramentas fórum e questionário no desempenho dos estudantes, 

mas, como informação nova, notou-se com 88% de acurácia a influência dos atributos das 

ferramentas tarefa e curso, no desempenho dos estudantes.  

No terceiro conjunto temporal, mostra uma grande influência dos atributos das 

ferramentas fórum e questionário no desempenho dos estudantes. Porém, puderam-se 

observar algumas informações novas nas regras expostas, como: a influência dos atributos das 

ferramentas folder, chat e recursos no desempenho dos estudantes, pois estão em conjunto 

com o atributo da ferramenta fórum na mesma regra com 86% de acurácia. Outra inferência 

foi à influência dos atributos das ferramentas folder e curso no desempenho dos estudantes, 

tais atributos apareceram em conjunto com um atributo da ferramenta fórum com 96% de 

acurácia. 
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Por fim, o quarto conjunto temporal, que mostrou a grande influência dos 

atributos das ferramentas fórum, questionário e folder no desempenho dos estudantes. E como 

nova informação, o atributo da ferramenta curso em conjunto com os atributos das 

ferramentas folder e fórum influenciando no desempenho dos estudantes com acurácia de 

96%. E mostrou-se também que os atributos das ferramentas curso, chat e usuário em 

conjunto com o atributo da ferramenta folder podem influenciar no desempenho dos 

estudantes com 83% de acurácia.  

 

5.2   Principais contribuições 

 

Uma das contribuições desta pesquisa foi comparar o algoritmo CBA com os 

principais algoritmos de classificação em EDM para previsão de desempenho. De forma 

geral, através dos experimentos realizados, provou-se que o CBA é um excelente algoritmo 

para Mineração de Dados em bases educacionais, pois atingiu resultados competitivos e 

melhores que os algoritmos de classificação tradicionais em EDM. 

Outra contribuição de alta relevância foi aplicar o algoritmo Predictive Apriori 

para gerar as Regras de Associação do algoritmo CBA, pois, tal abordagem melhorou os 

resultados do algoritmo CBA, e disponibilizou Regras de Associação mais simples de serem 

interpretadas possibilitando uma maior clareza na compreensão do modelo extraído. Dessa 

forma, proporcionou melhores inferências para previsão de desempenho dos estudantes, 

permitindo um maior amparo aos gestores no combate a evasão. É importante ressaltar, que 

essa abordagem até então, não havia sido aplicada em Bases de Dados educacionais. 

Nos experimentos algumas Bases de Dados apresentaram um problema de classes 

desbalanceadas, que ocorrem quando o número de instâncias de uma classe apresenta-se 

muito inferior ao número de instâncias da outra classe. Através da aplicação da técnica Smote, 

pode-se contribuir ajudando o algoritmo CBA a encontrar resultados competitivos e gerar 

melhores regras para previsão de desempenho. 

Outra contribuição nos experimentos realizados foi a simplicidade das regras 

geradas pelo algoritmo CBA, pois proporcionou com bastante clareza a identificação dos 

principais atributos que influenciam no desempenho dos estudantes. Dessa forma, 

inicialmente, destacaram-se os atributos das ferramentas fórum e questionário, pois 

apresentaram uma grande influência no desempenho dos estudantes em todos os experimentos 

realizados. Outra ferramenta que teve destaque nos experimentos foi à ferramenta folder, que 
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através de seus atributos mostrou-se bastante influente no resultado final dos estudantes. As 

ferramentas curso, chat, tarefa e recursos também se destacaram aparecendo em diversas 

regras dos experimentos realizados, e com bastante intervenção no desempenho dos 

estudantes. 

Por fim, pôde-se contribuir aplicando cortes temporais nas Bases de Dados para 

identificar previamente estudantes com maior chance de baixo desempenho. Foram propostas 

três abordagens, sendo a abordagem que utiliza o algoritmo CBA com o algoritmo Predictive 

Apriori em Bases de Dados balanceadas a mais recomendada. Tal abordagem mostrou em 

suas regras o grande impacto do uso das ferramentas forum, quiz e folder na aprovação dos 

estudantes, pois seus atributos aparecem em todos os cortes temporais com alto valor 

preditivo, alcançando valores de acurácia de 91% e 95%. 

Outra contribuição encontrada através dos cortes temporais foi à influência de 

alguns atributos no desempenho dos estudantes em cada corte temporal. No primeiro corte 

temporal, houve grande influência, além das ferramentas fórum e questionário, das 

ferramentas folder e chat. No segundo corte temporal pode-se observar a influência dos 

atributos das ferramentas tarefa e curso no desempenho dos estudantes, além das ferramentas 

fórum e questionário. No terceiro corte temporal, além da influência das ferramentas fórum e 

questionário, observou-se a influência das ferramentas folder, chat, curso e recursos no 

desempenho dos estudantes, principalmente porque aparecem em conjunto com os atributos 

da ferramenta fórum, pois tais atributos têm grande responsabilidade no desempenho dos 

estudantes em todos os experimentos realizados nesta pesquisa. Por fim, o quarto conjunto 

temporal mostrou os atributos das ferramentas fórum e folder como maiores influentes no 

desempenho dos estudantes. Destacaram-se também, nesse corte temporal, os atributos das 

ferramentas curso, chat e usuário, pois apareceram em conjunto com o atributo da ferramenta 

folder, que se destacou aparecendo em várias regras de todos os cortes temporais com uma 

grande influência no desempenho dos estudantes. 

 

5.3   Conclusão 

 

Após exibir e argumentar os resultados e contribuições obtidos, pode-se concluir 

que o algoritmo CBA é um excelente algoritmo para previsão de desempenho de estudantes 

em EDM, pois demonstrou alta qualidade e desempenho nos resultados preditivos e na 

geração de suas regras. Mostrou-se também uma alta clareza nas regras geradas pelo CBA, 
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pois sua simplicidade de interpretação possibilita que os profissionais de Informática na 

educação ofereçam um melhor auxílio aos gestores educacionais no descobrimento de padrões 

e tendências implícitas nos conjuntos de dados. Conclui-se, ainda, que os atributos das 

ferramentas fórum e questionário, em todos os experimentos realizados nesta pesquisa, 

exercem grande influência no desempenho dos estudantes. 

Através dos cortes temporais, pode-se concluir que os gestores da turma podem 

ter um resultado progressivo dos estudantes relacionado à participação no AVA através das 

ferramentas. Em suma, em cada corte temporal encontrou-se diferentes inferências que podem 

ajudar na previsão de desempenho, mas destaca-se que os atributos das ferramentas fórum e 

folder que comparecem em todas as regras dos 4 cortes temporais demonstraram alta 

intervenção no resultado final dos estudantes. Dessa forma, com os resultados encontrados 

nos cortes temporais, os gestores terão três feedback antes da avaliação final (que acontece no 

final do curso em um encontro presencial), pois em cada corte temporal pode-se encontrar 

excelentes inferências para prever resultados de desempenho e identificar alunos que exigem 

atenção especial dos tutores e professores, assim, auxiliando os gestores educacionais na 

redução de índices de evasão. Com isso, tais resultados evidenciam a importância das 

ferramentas do AVA na EAD para o aumento da taxa de sucesso dos estudantes. 

 

5.4   Trabalhos futuros  

 

Como trabalhos futuros, pretende-se realizar novos experimentos em mais Bases 

Dados educacionais, usando técnicas de balanceamento e seleção de atributos com o 

algoritmo CBA, para possível melhora dos resultados. 

Pretende-se também, realizar a integração da ferramenta de Mineração de Dados 

Weka ou desenvolver uma ferramenta de mineração de regras de classificação associativa para 

integrar ao sistema de gerenciamento da EAD, afim de dar feedback direto aos gestores, 

facilitando a visualização dos resultados e proporcionando identificar os alunos que requerem 

uma atenção especial, evitando assim, o mau desempenho e posteriormente a evasão. 
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