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Apresentação

A Universidade Regional de Blumenau - FURB, através do Departamento de Sistemas e
Computação, realiza o XXIII SEMINCO - Seminário de Computação nos dias 12 e 13 de
novembro de 2014. Este evento foi criado em 1992 através de um grupo de professores e
alunos da FURB interessados em divulgar a produção cient́ıfica e pesquisas de computação.

Este ano tivemos a submissão de 12 artigos, sendo que destes foram aprovados 04 ar-
tigos. Estes artigos contemplam as áreas de Computação Gráfica, Inteligência Artificial,
Informática na Educação e Sistemas de informação.

Agradecemos a todos os envolvidos na organização do evento, bem como a Comissão de
Avaliação que avaliou os artigos submetidos à chamada de trabalhos.
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Experiências no uso de Máquinas Virtuais para o ensino da

Disciplina de Gestão de Sistemas Operacionais

Glauco da Silva1
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Resumo. Este artigo relata algumas experiências realizadas com a utilização
de máquinas virtuais no ensino da disciplina de Gestão de Sistemas Ope-
racionais do curso de Gestão de Tecnologia da Informação da Faculdade de
Tecnologia (FATEC) de Guaratinguetá nas aulas práticas em laboratório du-
rante o 2o semestre de 2013 e o 1o semestre de 2014. Nestas experiências, os
alunos foram instruı́dos e guiados no processo de criação de máquinas virtuais
e na instalação e configuração de diferentes sistemas operacionais. Uma das
vantagens da utilização deste recurso é a facilidade de se criar novas máquinas
e remover máquinas que podem apresentar problemas. Após a conclusão do
curso, foi aplicado um questionário para os alunos responderem, visando iden-
tificar os pontos positivos e negativos desta abordagem. Os resultados obtidos
mostraram que a utilização de máquinas virtuais em laboratório foi conside-
rada fácil e contribuiu para um melhor entendimento e aprendizado da disci-
plina.

1. Introdução

Máquinas virtuais são um dos grandes avanços na área de Tecnologia de Informação (TI)
para a economia de energia e compartilhamento de recursos computacionais, uma vez
que, com a utilização de uma única máquina fı́sica, é possı́vel instalar e utilizar várias
máquinas virtuais. Esta abordagem gera um custo reduzido de energia, uma vez que
a geração de calor e o consumo elétrico por uma única máquina são reduzidos quando
comparados com o consumo de várias máquinas fı́sicas ligadas no mesmo local.

Pensando nesta economia e na facilidade de se manipular máquinas virtuais,
optou-se pela adoção desta tecnologia no ensino da disciplina de Gestão de Sistemas
Operacionais do curso de Gestão da Tecnologia da Informação da FATEC Guaratinguetá.
Esta abordagem tornou possı́vel a instalação e manipulação de sistemas operacionais di-
versos por parte dos alunos, como se estivessem utilizando máquinas reais, o que permitiu
uma maior interação com sistemas diferentes e a utilização de versões com as quais eles
não estavam habituados.

A integração da parte teórica da disciplina com as aulas práticas permitiu que o
conteúdo abordado não fosse visto somente de forma acadêmica, mas também de forma
prática, com testes e experimentos realizados em laboratório, o que facilitou a assimilação
por parte dos alunos.

No fim de cada semestre, os alunos foram questionados quanto a abordagem ado-
tada nos laboratórios, o quanto o uso de máquinas virtuais contribuiu para o ensino e o
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que pode ser melhorado na disciplina para que novas turmas sejam beneficiadas. Para este
fim foi elaborado um questionário com questões que abordam o que foi aprendido durante
o curso e o quanto os alunos ficaram satisfeitos com a utilização de máquinas virtuais na
disciplina.

O restante do artigo está dividido da seguinte forma: na seção 2 são apresentados
trabalhos relacionados com o tema da pesquisa, com foco na virtualização e no seu uso
para diversas aplicações; a seção 3 apresenta os experimentos realizados para condução
da pesquisa, como o questionário criado foi aplicado e os resultados obtidos; por fim, na
seção 4 são apresentadas as considerações finais e as sugestões para trabalhos futuros.

2. Trabalhos relacionados

O conceito de virtualização, visando o compartilhamento de recursos, não é recente. Em
[Corbató et al. 1962] é descrito um sistema de compartilhamento de tempo. Neste artigo
é explicado como um sistema poderia ter seu tempo compartilhado para ser utilizado
por vários processos, gerando uma maior utilização do sistema e obtendo respostas mais
rápidas em menos tempo.

[Goldberg 1974] apresentou um levantamento de pesquisas envolvendo máquinais
virtuais. Neste trabalho, o autor apresenta os princı́pios dos sistemas de máquinas virtu-
ais, como caracterı́sticas de implementação e arquiteturas de virtualização. Neste trabalho
também são apresentadas algumas áreas onde a utilização de máquinas virtuais pode ser
aplicada, como desenvolvimento e testes de software, educação, confiabilidade de soft-
ware e segurança de dados.

De acordo com [Popek and Goldberg 1974], máquina virtual é uma duplicada iso-
lada e eficiente de uma máquina real. Uma máquina virtual é criada utilizando-se um Vir-
tual Machine Monitor (VMM), que disponibiliza um ambiente semelhante ao da máquina
real para o sistema operacional hóspede. Os aplicativos de usuários são executados neste
ambiente, sem que haja uma grande perda de desempenho. Desse modo, quem faz todo o
controle de acesso aos recursos é o VMM. A Figura 1 apresenta o esquema de funciona-
mento do VMM com suas máquinas virtuais hóspedes.

Figura 1. Funcionamento do VMM

Como pode ser visto na Figura 1, todo hardware real da máquina é compartilhado
com as máquinas virtuais, que executam suas instruções de maneira independente, ou
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seja, o funcionamento de uma máquina não interfere em outra, uma vez que o VMM faz o
controle das instruções solicitadas por cada uma das máquinas virtuais, executando essas
instruções no hardware real.

A utilização de máquinas virtuais aplicadas ao ensino de disciplinas não é recente,
uma vez que diversas experiências são relatadas nos meios cientı́ficos, conforme apresen-
tado a seguir.

[Donaldson 1987] descreve suas experiências no ensino da disciplina de sistemas
operacionais utilizando um sistema que tem como base a máquina virtual da IBM. Com
esta proposta, o autor pôde criar ambientes de desenvolvimento para os projetos dos alu-
nos, uma vez que os projetos poderiam danificar a máquina real, caso fossem desenvol-
vidos nesses equipamentos, uma vez que instruções incorretas poderiam comprometer
o sistema. Ao fim do projeto, os alunos desenvolveram um sistema operacional mul-
tiprogramável que era executado na máquina virtual. O autor relata que vários alunos
descreveram que a experiência foi uma das melhores no curso, devido a carga de trabalho
envolvida e ao uso de mecanismos que permitiram a liberdade de desenvolvimento.

Ågren [Ågren 1999, Ågren 2000] apresenta em seus trabalhos a utilização de
máquinas virtuais no ensino de conceitos computacionais, com foco em programas de-
senvolvidos por alunos que são executados em diferentes arquiteturas de hardware. Com
a utilização das máquinas virtuais é possı́vel criar equipamentos com diferentes arqui-
teturas, possibilitando o comparativo entre elas. Neste trabalho, os autores concluı́ram
que os alunos acharam mais fácil entender o funcionamento de um código em diferentes
arquiteturas através do uso de máquinas virtuais.

Para o ensino de administração de sistemas, geralmente é necessário uma máquina
para cada aluno, o que muitas vezes é inviável. [Vollrath and Jenkins 2004] apresentam
em sua pesquisa uma arquitetura para fazer uso de tecnologia de máquina virtual que si-
mula vários computadores em uma única máquina real. Um dos problemas relatados pe-
los autores foi a falta de equipamentos para todos os alunos do curso, assim, foi proposto
que cada aluno adquirisse um disco rı́gido particular para utilizar nas aulas. A proposta
consistia na instalação de um sistema operacional e um VMM neste disco rı́gido. Com
a utilização do disco particular, os alunos poderiam utilizar qualquer máquina do labo-
ratório, uma vez que todos os sistemas necessários estavam em seus discos. Os autores
concluem o artigo, afirmando que com este projeto, o ensino do curso de administração
do sistemas sofreu uma grande mudança e facilitou tanto o processo de ensino como o de
aprendizado.

No trabalho de [Nieh and Vaill 2005] são apresentadas experiências no ensino da
disciplina de sistemas operacionais. Para este curso, é essencial que os alunos tenham
contato com diversos sistemas e desenvolvam aplicações. Para que os alunos não danifi-
quem os sistemas reais com aplicações que contenham instruções maliciosas, os autores
criaram um ambiente de desenvolvimento virtual para que os alunos pudessem implemen-
tar, depurar e reiniciar o sistema sem prejuı́zo ao sistema real. Os autores relatam que com
esta abordagem o ensino da disciplina se mostrou efetiva e que suas experiências podem
ser utilizadas como base para melhorar o ensino da disciplina de sistemas operacionais.

No ensino de redes de computadores é importante que o cenário de rede seja ade-
quado de acordo com o ambiente que se deseja simular, porém, muitas vezes um la-
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boratório exclusivo para esta solução não está disponı́vel. Com foco neste problema,
[Nabhen and Maziero 2006a, Nabhen and Maziero 2006b] relatam suas experiências de
ensino de redes com máquinas virtuais. Com a utilização de máquinas virtuais, cada
aluno pode construir sua própria topologia de rede, sem interferir na estrutura fı́sica do
laboratório ou nas atividades de outros alunos. Em suas experiências, os autores imple-
mentaram firewalls, redes VPN (Virtual Private Network) e redes DMZ (Demilitarized
Zone). Os autores afirmam que os resultados obtidos foram satisfatórios, aumentando a
motivação e o envolvimento dos alunos com as aulas.

Como pôde ser visto, a utilização de máquinas virtuais no ensino de várias disci-
plinas é satisfatória e permite um aprendizado mais amplo e com maior participação dos
alunos. Pensando nesta facilidade, optou-se pelo uso de máquinas virtuais para realização
desta pesquisa.

Além da área educacional, máquinas virtuais podem ser utilizadas em
outras aplicações e campos de pesquisa, como computação de alto desempe-
nho [Huang et al. 2006, Mergen et al. 2006] e segurança de redes [Wang et al. 2010,
Wu et al. 2010], entre outros.

A utilização de máquinas virtuais nos diversos campos da computação ainda não
foi totalmente explorada, existindo ainda um vasto campo com diversas possibilidades
de pesquisas para serem estudadas. [Rosenblum and Garfinkel 2005] apresentam em seu
artigo algumas tendências do uso de máquinas virtuais, oferecendo sugestões que podem
ser utilizadas para o desenvolvimento de novas pesquisas.

No trabalho de [Li et al. 2010] são descritas as tecnologias de virtualização, de
segurança e avaliação de desempenho. Como tendências futuras, os autores indicam al-
guns desafios para as máquinas virtuais, como as arquiteturas futuras de processadores, o
modo de gerenciamento de memória e recursos, o método de manutenção de segurança e
o método de avaliação de desempenho.

3. Experimentos e resultados

Para a elaboração e desenvolvimento deste trabalho, foram desenvolvidos laboratórios da
disciplina de Gestão de Sistemas Operacionais do 2o semestre do curso de Gestão da Tec-
nologia da Informação da FATEC Guaratinguetá. O conteúdo desta disciplina aborda os
principais conceitos teóricos sobre sistemas operacionais e as instalações e configurações
de diferentes sistemas em laboratório para que os alunos tenham contato com diferentes
versões de sistemas operacionais.

Nos laboratórios foi utilizado o software Oracle VirtualBox [Oracle 2014], um
virtualizador para uso doméstico e empresarial, que oferece alto desempenho nas soluções
empregadas. Uma das grandes vantagens deste software é sua gratuidade, uma vez que
ele é totalmente livre, não necessitando a compra de uma licença para seu uso.

O VirtualBox pode ser instalado em diversos sistemas operacionais, como Mi-
crosoft Windows, GNU/Linux e MacOS. A partir do programa instalado, as máquinas
virtuais podem ser criadas e executadas através do software.

Para os laboratórios foram instalados e configurados 6 tipos de sistemas ope-
racionais: Linux Debian [Debian 2014] em modo texto e modo gráfico, Linux Ubuntu
[Canonical 2014], OpenBSD [OpenBSD 2014], FreeBSD [FreeBSD 2014] e OpenSola-
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ris [Solter et al. 2011]. Todas as instalações foram realizadas com uma máquina virtual
vazia, ou seja, todo o processo de instalação, particionamento de discos, formatação das
partições, etc. foi realizado pelos alunos, o que permitiu uma maior interação com todo
funcionamento do sistema operacional, desde a instalação até a utilização.

Após o processo de instalação, as configurações básicas foram realizadas nos sis-
temas, como criação de usuários, permissões de acesso e definição do endereçamento de
rede (endereço IP). Todas essas configurações permitiram aos alunos observar as particu-
laridades de cada sistema operacional, uma vez que os modos e arquivos de configuração
são diferentes entre os sistemas.

Ao final de cada semestre avaliado foi realizada uma pesquisa com os alunos
através de um questionário para que eles pudessem indicar suas impressões com relação
ao uso de máquinas virtuais nos laboratórios da disciplina.

O questionário aplicado contém 13 questões que abordam não somente a
utilização do laboratório como meio para o aprendizado da disciplina, mas também
questões relacionadas com conhecimentos prévios dos alunos, infra-estrutura do labo-
ratório utilizado, tempo dedicado a cada sistema operacional e conhecimento do professor
e a maneira como os laboratórios são conduzidos.

O preenchimento do questionário foi voluntário e anônimo, pois a análise rea-
lizada buscou retratar o aprendizado coletivo e não individual. Cada turma possui em
média 40 alunos, porém nem todos os alunos responderam ao questionário, por este mo-
tivo a análise final foi baseada nas respostas de 66 alunos.

De posse das respostas dos alunos, os dados foram tabulados e analisados. Um
resultado satisfatório observado com as respostas foi que 100% dos alunos consideraram
que a utilização de máquinas virtuais em laboratório melhora o aprendizado da disciplina.
Este resultado demonstra que os laboratórios podem contribuir para a assimilação do co-
nhecimento teórico e motivar ainda mais a participação dos alunos em sala, assim como
relatado por [Nabhen and Maziero 2006a, Nabhen and Maziero 2006b]. Uma das vanta-
gens observadas com esta abordagem foi que os alunos demonstraram menos receio no
momento de criar e manipular as máquinas virtuais, pois não havia o risco de danificar ou
comprometer uma máquina real.

Apesar dos alunos considerarem que as máquinas virtuais melhoram o aprendi-
zado, quase 20% dos alunos achou que os laboratórios contribuı́ram muito pouco para o
aprendizado, conforme mostrado na Figura 2, o que significa que as aulas práticas pre-
cisam ser aperfeiçoadas e melhoradas para garantir uma melhor satisfação dos alunos.
Porém, é importante ressaltar que 45.5% dos alunos informaram que o uso das máquinas
virtuais contribuiu muito para o aprendizado.

Outra questão dizia respeito a experiência dos alunos com a utilização de
máquinas virtuais, independente do virtualizador utilizado. As opções de resposta eram
“Nunca”, “Algumas vezes” e “Trabalho constantemente”. Essa questão permitiu observar
se os alunos já haviam trabalhado com máquinas virtuais e o nı́vel de experiência de cada
um deles, facilitando assim a condução dos laboratórios. O resultado para a pergunta
“Você já trabalhou com máquinas virtuais?” pode ser visto na Figura 3.

Como pode ser observado, a maioria dos alunos (63.6%) já possuia alguma ex-

___ Anais do XXIII SEMINCO, Blumenau, 12 a 13 de novembro de 2014

___ Grahl, Everaldo A.; Reis, Dalton S. (Eds.) 5



Figura 2. Contribuição das máquinas virtuais para o aprendizado da disciplina

Figura 3. Experiência dos alunos com máquinas virtuais

periência na utilização de máquinas virtuais, o que facilitou o andamento dos laboratórios,
pois além do auxı́lio do professor, os alunos com dificuldade tiveram ajuda dos colegas
com mais experiência.

Outro fator apontado pelo questionário diz respeito ao sistema operacional que
mais contribuiu para o aprendizado dos alunos, visto que foram utilizados 6 sistemas
diferentes nos laboratórios. Dentre os sistemas adotados, o Linux Ubuntu foi o que mais
contribuiu para o aprendizado, conforme pode ser visto na Figura 4.

Figura 4. Sistema operacional que mais contribuiu para o aprendizado

O resultado apresentado na Figura 4 indica que o sistema que possui facilidade
de instalação e manipulação foi o que mais contribuiu. Este fato é interessante, pois o

___ Anais do XXIII SEMINCO, Blumenau, 12 a 13 de novembro de 2014

___ Grahl, Everaldo A.; Reis, Dalton S. (Eds.) 6



Debian no modo gráfico também apresenta facilidade de instalação e configuração, porém
este sistema ficou na terceira posição das opções.

Um fato inesperado nas análises foi que 36.4% dos alunos consideraram o De-
bian (modo texto) um dos sistemas operacionais que mais contribuiu para o aprendizado.
Este fato foi inesperado, pois a utilização de um sistema em modo texto muitas vezes é
considerada uma dificuldade pelos alunos. O resultado obtido foi satisfatório e motivou a
melhoria das aulas com relação a utilização de sistemas operacionais no modo texto.

Com relação ao tempo dedicado para cada sistema operacional em laboratório, a
maioria dos alunos considerou que o tempo não foi suficiente, como pode ser visto na
Figura 5. Estas respostas indicam que talvez seja necessário diminuir a quantidade de
sistemas operacionais utilizados em laboratório e dedicar mais tempo para os sistemas
que permanecerem, o que permitirá um maior aprendizado e maior experiência por parte
dos alunos para alguns sistemas especı́ficos.

Figura 5. Tempo dedicado a cada sistema operacional

Visando aperfeiçoar o curso, alguns questionamentos foram realizados para que
novas idéias e novos conceitos possam ser adotados durante as aulas práticas. A primeira
pergunta neste quesito teve como objetivo identificar quais os sistemas operacionais de
computadores pessoais os alunos possuem experiência, para que possa ser possı́vel ela-
borar planos de trabalho de acordo com as necessidades e conhecimento dos alunos. A
Figura 6 apresenta os resultados desta pergunta.

De acordo com o gráfico da Figura 6, é possı́vel observar que a maioria dos alunos
possui conhecimento intermediário ou avançado com o sistema operacional Windows, o
que permite concluir que são usuários deste sistema. Um fato interessante de se observar
é que, fora o Windows, somente o FreeBSD possui alunos com conhecimento avançado.
Nos outros sistemas, incluindo o FreeBSD, a maioria dos alunos não possui nenhum co-
nhecimento ou possui um nı́vel iniciante de conhecimento, o que faz com que esses siste-
mas sejam candidatos às aulas de laboratório.

Visando a melhoria do curso, novos tópicos podem ser adotados, como a utilização
de sistemas operacionais para dispositivos móveis. Por este motivo, foi questionado qual
o nı́vel de experiência os alunos possuem com relação a estes tipos de sistemas, pois eles
podem ser incluı́dos na disciplina para serem estudados e utilizados em laboratório. O
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Figura 6. Experiência com sistemas operacionais de computadores pessoais

nı́vel de experiência dos alunos para este tópico pode ser observado na Figura 7.

Figura 7. Experiência com sistemas operacionais para dispositivos móveis

Como visto na Figura 7, o único sistema operacional no qual todos os alunos pos-
suem algum nı́vel de experiência é o Android (sistema mais utilizado no mundo conforme
dados da [NetApplications 2014]), para os outros sistemas, vários alunos não possuem co-
nhecimento nenhum ou possuem um nı́vel iniciante de experiência, o que faz com que os
sistemas de dispositivos móveis sejam candidatos a serem adotados nas aulas de labo-
ratório.

Com relação a infra-estrutura do laboratório utilizado para as aulas práticas, a
grande maioria dos alunos (acima de 70%) atribuiu o conceito “Bom” ou “Muito bom”
(Figura 8), o que indica uma grande satisfação dos alunos com a estrutura oferecida pela
faculdade.
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Figura 8. Conceito dos alunos para a infra-estrutura do laboratório

Para finalizar o questionário, foi perguntado aos alunos sobre a qualidade das aulas
e sobre a metodologia adotada pelo professor, visando analisar o feedback dos alunos
para que melhorias possam ser implementadas nas aulas e também para que o professor
possa saber se está transmitindo o conhecimento de maneira adequada. Mais de 50% dos
alunos consideraram a qualidade das aulas “Boa” ou “Muito boa”, conforme pode ser
visto na Figura 9, porém, um dado que gerou preocupação foi de que 45.5% dos alunos
consideraram a qualidade das aulas “Razoável”, o que implica a necessidade de melhoria
do conteúdo e/ou da metodologia adotada.

Figura 9. Conceito dos alunos para a qualidade das aulas

Para o conceito do professor, a análise apresentou um resultado bastante satis-
fatório, pois mais de 70% dos alunos atribuiu o conceito “Muito bom” ou “Excelente”,
conforme Figura 10. Este resultado aponta para um bom desempenho do professor nos
laboratórios e que o conhecimento transmitido atende as expectativas dos alunos.

Após a realização das análises, chegou-se ao consenso que a utilização de
máquinas virtuais contribuiu para assimilação dos conteúdos da disciplina e que facilitou
a conclusão dos laboratórios, devido a facilidade de manipulação das máquinas. Apesar
disso, é importante ressaltar que a pesquisa também indica pontos que podem ser me-
lhorados e incluı́dos nos laboratórios práticos, fazendo com que as aulas se tornem ainda
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Figura 10. Conceito dos alunos para o professor

melhores. Uma conclusão mais detalhada da análise e dos resultados encontrados são
apresentados na seção seguinte.

4. Conclusão

Este trabalho apresentou os resultados de uma análise realizada com alunos de ensino
superior sobre a utilização de máquinas virtuais no ensino da disciplina de gestão de
sistemas operacionais. O estudo mostrou que a utilização de máquinas virtuais auxilia no
aprendizado da disciplina, bem como na aquisição de experiência por parte dos alunos.

A utilização da virtualização contribuiu para que os alunos não tivessem receio
de instalar e configurar um novo sistema operacional, uma vez que através do VMM é
possı́vel criar e excluir máquinas a qualquer momento. Caso uma máquina apresente pro-
blemas, basta remove-la e criar uma nova, não prejudicando o equipamento real. Como
o hardware é compartilhado, a máquina virtual apresenta as mesmas caracterı́sticas da
máquina real, o que permite que o sistema operacional instalado funcione como se esti-
vesse em uma máquina real.

Novos estudos devem ser realizados quanto aos sistemas adotados nos labo-
ratórios, pois conforme a pesquisa, o tempo dedicado para cada um deles foi considerado
pequeno, o que faz com que seja necessária uma revisão no plano de ensino da disciplina,
buscando diminuir a quantidade de sistemas utilizados, porém aumentando o tempo de-
dicado a eles. Desse modo, busca-se uma maior interação dos alunos com estes sistemas,
focando na qualidade do aprendizado e não na quantidade de softwares manipulados.

Uma outra proposta de trabalho que será analisada é a utilização de sistemas
operacionais mais antigos, como MS-DOS, Windows 3.1 ou O/S 2 para que os alunos
possam compreender alguns conceitos relacionados com a evolução dos sistemas e da
computação, como ambiente gráfico, gerenciador de janelas, dispositivos plug and play e
outros.

Os resultados finais da pesquisa estão sendo utilizados para aperfeiçoar o conteúdo
da disciplina, tanto em laboratório quanto em sala de aula, pois o principal objetivo dos
laboratórios é fazer com que o aluno pratique os conceitos teóricos e tenha a experiência
de trabalhar com sistemas operacionais não habituais. Os resultados obtidos com os la-
boratórios foram satisfatórios e atenderam a expectativa dos alunos. Melhorias serão im-
plementadas e novos sistemas operacionais, principalmente os voltados para dispositivos
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móveis, serão analisados para se verificar a viabilidade de sua utilização nos laboratórios.

O questionário continuará a ser aplicado para as próximas turmas do curso, tor-
nando possı́vel a avaliação da evolução do curso e o conhecimento prévio que novos
alunos possuem sobre os sistemas adotados.

Por fim, conclui-se que os alunos ficaram satisfeitos com o uso de máquinas vir-
tuais e que é possı́vel aplicar a parte teórica nos laboratórios, visando um melhor entendi-
mento da disciplina, bem como a aplicação dos conceitos de forma prática.
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Resumo. Este trabalho apresenta a especificação e implementação de uma 
ferramenta para a criação de bases de conhecimento na forma de ontologia 
na linguagem Web Ontology Language (OWL) a partir de textos não 
estruturados. O processo se divide em duas etapas: descoberta do 
conhecimento e construção da base de conhecimento. Na primeira etapa são 
utilizadas as tecnologias da Mineração de Texto (MT) e do Processamento de 
Linguagem Natural (PLN) para descobrir conhecimento a partir de uma 
coleção de documentos textuais. Por fim, é utilizada a especificação de tags 
OWL da ferramenta Protégé para criar uma ontologia. A ontologia criada foi 
então editada pela ferramenta Protégé, demonstrando assim que ela é 
compatível com o padrão de tags OWL utilizado pela mesma.  

1. Introdução 
De acordo com Kuechler (2007, p. 86), no período de 2003 a 2010 a quantidade de 
informações no universo digital passou de cinco hexabytes (aproximadamente cinco 
bilhões de gigabytes) para 988 hexabytes. Segundo o autor, cerca de 80% destes dados 
estão em formato não estruturado, dos quais uma parte significativa são textos. 
Marcacini, Moura e Rezende (2011, p. 7) afirmam que “a organização inteligente dessas 
coleções textuais é de grande interesse para a maioria das organizações, pois agiliza 
processos de busca e recuperação da informação”. 
 De acordo com Marcacini, Moura e Rezende (2011, p. 7), a transformação de 
dados brutos e informação em conhecimento facilita sua análise e compreensão pelo 
gestor da organização. Assim sendo, busca-se criar soluções para automatizar este 
processo, diminuindo a intervenção humana para a descoberta (também conhecida como 
extração) do conhecimento. Um método utilizado para esse propósito é a MT, que é 
definida como um conjunto de técnicas usadas para navegar, organizar e descobrir 
conhecimento em bases de texto. A MT, por sua vez, pode ser apoiada, de acordo com 
Aranha et al (2004, p. 105), pela PLN. Utilizando conhecimento da área de linguística, o 
PLN permite aproveitar ao máximo o conteúdo do texto, extraindo entidades e seus 
relacionamentos, detectando sinônimos, corrigindo palavras escritas de forma incorreta 
e ainda desambiguizando-as. 
 A simples descoberta e extração do conhecimento, entretanto, pode não ser 
suficiente para resolver a questão da transformação de dados brutos em conhecimento, 
podendo ser interessante estruturá-lo na forma de uma BC. A construção de uma BC é 
viabilizada com os mecanismos de Representação do Conhecimento (RC). Esta é 
descrita, por Heinzle (2011, p. 93), como um conjunto de sentenças em uma linguagem 

___ Anais do XXIII SEMINCO, Blumenau, 12 a 13 de novembro de 2014

___ Grahl, Everaldo A.; Reis, Dalton S. (Eds.) 13



formal, para a qual são definidas uma semântica e um conjunto de regras de inferência 
capazes de gerar novas sentenças, a partir das sentenças disponíveis. Um exemplo de 
formalismo que tem como propósito representar conhecimento é uma ontologia escrita 
com a linguagem OWL.  
 Diante desse cenário, o trabalho investigativo desenvolvido e ora apresentado 
neste artigo teve como objetivo a construção de uma ferramenta para a criação 
automática de BC, na forma de uma ontologia OWL, a partir de textos não estruturados, 
através das tecnologias: MT e PLN.  

2. Fundamentos Teóricos 
Nesta seção são apresentados os principais ferramentais teóricos estudados para o 
desenvolvimento do referido trabalho. A seção 2.1 trata a respeito da representação do 
conhecimento, abordando ontologias e suas linguagens de representação. A seção 
seguinte (2.2) discursa acerca da MT, apontando e descrevendo as suas etapas. Por fim, 
na seção 2.3 é explanado sobre PLN, onde são descritas suas etapas e sua utilização na 
ferramenta desenvolvida. 

2.1. Representação do conhecimento 
Existem múltiplos formalismos e ferramentas para representar computacionalmente o 
conhecimento. Todos têm como desafio central a construção de dispositivos 
computacionais capazes de simular, na máquina, algumas características da inteligência 
humana. Diferente dos dados, que são armazenados em bancos de dados, o 
conhecimento necessita de estruturas mais complexas para seu armazenamento. Estas 
estruturas são chamadas de BC e são criadas fazendo-se uso de formalismo próprios, 
entre os quais destaca-se a ontologia.  
 A palavra ontologia é de origem grega e significa ontos (ser) + logos 
(conhecimento sobre), tendo sido criada entre os séculos XVII e XVIII por filósofos 
alemães para denominar o ramo da filosofia que trata da natureza e organização do ser. 
Heinzle (2011, p. 106) descreve que, a partir do início da década de 90 do século 
passado, o termo foi adotado pelas áreas da Engenharia do Conhecimento, dos Sistemas 
de Informação e da Ciência da Computação, onde recebeu adaptações em sua definição 
e passou a ter outra interpretação. Para Chandrasekaran e Josephson (1999, p. 22), o 
termo ontologia na Engenharia do Conhecimento e na Ciência da Computação, refere-se 
à representação de um vocabulário relacionado a um certo domínio, onde a qualificação 
não está no vocabulário mas sim nos conceitos expostos por ele.  
 Heinzle (2011, p. 107) explana sobre os componentes básicos das ontologias. 
Segundo ele, as classes são as unidades básicas de toda ontologia. Elas representam 
coleções de elementos que possuem atributos iguais e formam conceitos que definem 
um determinado objeto. Os conceitos representam todas as coisas relacionadas ao 
domínio que se pretende modelar. As ligações entre estes conceitos ocorrem com base 
nos relacionamentos ou relações. As relações descrevem as interações entre os 
conceitos, as quais representam os relacionamentos semânticos envolvidos no domínio. 
As relações são descritas como propriedades binárias que descrevem características e 
relacionamentos entre classes ou indivíduos por meio dos quais é possível afirmar fatos 
sobre eles. Relacionadas às propriedades existem declarações para impor a elas 
restrições e caracterizações. Range (escopo) e Domain (domínio) são os elementos da 
linguagem para definir os conjuntos de elementos válidos envolvidos numa relação. O 
escopo é a classe que a propriedade parte e o domínio é a classe em que chega à 
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propriedade. As propriedades conectam indivíduos de um escopo a indivíduos de um 
domínio Os axiomas são regras relativas às relações que devem obrigatoriamente ser 
cumpridas pelos elementos de uma ontologia, sendo restrições. As instâncias 
representam os elementos ou objetos da ontologia, ou seja, são exemplares individuais 
das classes. 
 Supondo a criação de uma ontologia sobre uma concessionária de carros, duas 
classes que podem ser identificadas são Comprador e Carro. A classe Comprador é 
usada para modelar as características de uma pessoa que comprou um carro. A classe 
Carro modela um carro. Tem-se como exemplo o relacionamento serDono, existente 
entre as classes Comprador e Carro, onde uma pessoa será dona de um carro. Afirmar 
que todo Comprador tem um pai e uma mãe pode ser considerado um axioma, pelo fato 
disso ser uma regra que sempre é verdadeira. Por fim, nesse domínio, existem os 
objetos. Um Fusca é um objeto da classe Carro, pois o mesmo representa um carro do 
mundo real, assim como João é um objeto da classe Comprador. 
 Quanto à representação de uma ontologia, existem linguagens próprias para 
denota-las. Entre elas está a OWL, que é uma linguagem que integra as tecnologias 
recomendadas pelo consórcio W3C desde fevereiro de 2004 (W3C, 2004). É baseada na 
sintaxe do eXtensive Markup Language (XML) e Resource Description Framework 
Schema (RDFS), tratando-se de uma revisão da linguagem DAML+OIL. Heinzle (2011, 
p. 115) registra que a OWL mantém, em comum com as linguagens predecessoras, a 
sintaxe e a lógica formal descritiva como mecanismo para expressar semântica por 
axiomas lógicos. 
 A estrutura de uma ontologia OWL é composta de declarações de namespace, 
um cabeçalho opcional, as definições de classes, de propriedades e de indivíduos. O 
namespace é identificado por uma Internationalized Resource Identifier (IRI) e tem a 
finalidade de evitar ambiguidades no vocabulário. As informações relativas à própria 
ontologia recebem a denominação de headers (ou cabeçalhos). A estrutura padrão de 
uma ontologia OWL, escrita com a ferramenta Protégé (PROTÉGÉ, 2013), é composta 
por duas tags: <Ontology> e </Ontology>. A primeira tag indica o início da ontologia, 
enquanto a segunda a finaliza. Após isso, a ontologia é descrita com um conjunto de 
declarações, cada qual indicando um ferramental utilizado para representar o 
conhecimento (classe ou relacionamento). As declarações são representadas através de 
blocos contidos entre as tags <Declaration> e </Declaration>.  
 Para se definir uma classe dentro de um arquivo OWL utiliza-se a tag <Class 
IRI="#nomeDaClasse"/>, onde nomeDaClasse é definida como uma IRI com o nome 
que se deseja denominar a classe. Uma Object Property denota a relação entre classes. 
Para descrevê-la faz-se uso da tag <ObjectProperty IRI="#nomeDaPropriedade"/>, 
onde o nomeDaPropriedade é denotado através de uma IRI. A Object Property contém 
um domínio e um escopo. A definição do domínio ocorre colocando uma Object 
Property e uma classe entre as tags <ObjectPropertyDomain> e 
</ObjectPropertyDomain>. A definição de um escopo é envolta pelas tags 
<ObjectPropertyRange> e </ObjectPropertyRange>.  
 No Quadro 1 é exposta uma ontologia OWL escrita no Protégé. Nas linhas 3 e 6 
são criadas as classes Comprador e Carro respectivamente. Na linha 9 é criada a Object 
Property serDono. O código entre as linhas 11 e 14 atribuem a classe Comprador como 
domínio da propriedade serDono e entre as linhas 15 e 18 atribuem a classe Carro 
como escopo da propriedade serDono. 
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Quadro 1. Estrutura de um arquivo OWL escrito com o Protégé 
1  <Ontology> 
2       <Declaration> 
3            <Class IRI="#Comprador"/> 
4       </Declaration> 
5       <Declaration> 
6            <Class IRI="#Carro"/> 
7       </Declaration> 
8       <Declaration> 
9            <ObjectProperty IRI="#serDono"/> 
10      </Declaration>  
11      <ObjectPropertyDomain> 
12           <ObjectProperty IRI="#serDono"/> 
13           <Class IRI="#Comprador"/> 
14      </ObjectPropertyDomain> 
15      <ObjectPropertyRange> 
16           <ObjectProperty IRI="#serDono"/> 
17           <Class IRI="#Carro"/> 
18      </ObjectPropertyRange> 
19 </Ontology> 

2.2. Descoberta de conhecimento com mineração de texto 
Segundo Wives (2000), entre os métodos para a descoberta de conhecimento em bases 
textuais está a MT. Aranha (2007, p. 40), classifica o processo de MT em cinco macro 
etapas: coleta, pré-processamento, indexação, mineração e análise da informação.  
 Konchady (2006, p. 70) afirma que a primeira etapa do processo de MT tem 
como função formar a base textual de trabalho. Soares (2013, p. 50) registra que é 
importante que os documentos sejam relevantes ao domínio da aplicação do 
conhecimento a ser extraído, pois a seleção de documentos irrelevantes pode prejudicar 
o processo de MT, pois aumenta a dimensionalidade dos dados desnecessariamente. O 
pré-processamento, no entendimento de Soares (2013, p. 51), é responsável por criar 
uma representação mais estruturada do texto, capaz de alimentar algoritmos de 
descoberta de conhecimento. Aranha (2007, p. 42) descreve o pré-processamento como 
um conjunto de transformações realizadas sobre alguma coleção de textos com o 
objetivo de fazer com que esses passem a ser estruturados. Um documento textual pode 
ser representado através da linguística. Ela apresenta estruturas sintáticas e semânticas, 
ainda que estejam implícitas no texto. A Figura 1 ilustra a existência de várias estruturas 
sintáticas num pequeno trecho de texto.  

Figura 1. Estruturas sintáticas em um trecho de texto 

  
Fonte: Soares (2013, p. 36). 

 Para a transformação do texto não estruturado num modelo de representação, 
várias etapas são realizadas. Segundo Soares (2013, p. 52), o primeiro passo do 
processo de pré-processamento é a tokenização ou atomização, tendo como objetivo 
dividir um documento textual em unidades mínimas, mas que exprimam a mesma 
semântica do documento original. O autor utiliza o termo token para designar estas 
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unidades que, geralmente, correspondem a uma palavra do texto. A abordagem baseada 
em palavras possui certas vantagens pois estas, geralmente, possuem expressividade 
semântica, motivo pelo qual foi adotada neste trabalho. Conforme Soares (2013, p. 54), 
uma vez realizada a tokenização, o passo seguinte é a identificação do que pode ser 
desconsiderado nos passos posteriores do processamento dos textos, pois nem todas as 
palavras dos documentos devem ser adicionadas na estrutura de índice. Bastos (2006, p. 
37) denomina esses tokens de stopwords e descreve que os mesmos fazem parte de uma 
lista chamada stoplist.  
 A terceira etapa da MT é a indexação. Manning, Raghavan e Schutze (2007, p. 
140) conceituam a indexação como sendo a fase responsável por criar estruturas de 
dados denominadas índices, capazes de permitir a consulta a uma informação gerada 
com base na etapa de pré-processamento, sem que seja necessário analisar toda a base 
textual. O resultado do processo de indexação é o arquivo de índices. Konchady (2006, 
p. 50) afirma que existem diversas técnicas para este processo, sendo que a mais 
utilizada é a dos índices invertidos. Trata-se de uma estrutura de dados composta de 
uma lista ordenada, geralmente denominada vocábulo ou vocabulário, que armazena 
todas as palavras distintas encontradas nos textos e os documentos nos quais elas 
ocorrem.  
 A etapa seguinte da MT é denominada de mineração, e é nela que ocorre a busca 
efetiva por conhecimento a partir dos dados. Segundo Soares (2013, p. 65), a mineração 
compreende a aplicação de algoritmos sobre os dados de forma a extrair o 
conhecimento implícito neles. O autor define o objetivo desta fase como criar um 
modelo preditivo, ou seja, uma função matemática que é capaz de aprender o 
mapeamento entre um conjunto de variáveis de entrada de dados e uma variável de 
resposta ou destino. No presente trabalho foram aplicados os chamados métodos 
linguísticos para implementação desta etapa. Foram utilizadas as estruturas sintáticas, 
semânticas e classificação gramatical das palavras para descobrir padrões e, assim, 
conhecimento. Para tal, dois padrões foram adotados: todas as palavras que forem 
classificadas morfologicamente como substantivo ou nome próprio são consideradas 
classes da ontologia e verbos são considerados relacionamentos. Caso um verbo em 
uma sentença esteja entre duas classes ele é considerado um relacionamento, caso 
contrário ele é desconsiderado.  
 A última etapa da MT é a Análise da Informação. Para Zhu e Davidson (2007, p. 
150), esta etapa abrange o tratamento do conhecimento obtido na etapa de mineração, 
através da análise, visualização e interpretação deste. Segundo os autores, esse 
tratamento tem como objetivo avaliar a utilidade do conhecimento descoberto.  

2.3. Processamento de linguagem natural 
Com o intuito de que o computador interaja com um ser humano através da linguagem 
natural, surgiu a área de pesquisa denominada de PLN. Segundo Müller (2003, p. 2), o 
processo de PLN é dividido em quatro etapas: análise morfológica, análise sintática, 
análise semântica e análise pragmática. A análise morfológica estuda a construção das 
palavras, com seus radicais e afixos, que correspondem às partes estáticas e variantes da 
palavra, além das classes gramaticais, com suas inflexões verbais. A análise sintática diz 
respeito ao estudo das relações formais entre as palavras. Para a implementação de 
analisadores sintáticos é necessária a construção de um parser para que seja feita a 
verificação da posição das palavras na frase. A análise semântica é um processo de 
mapeamento de sentenças de uma linguagem visando a representação de seu 
significado, baseado nas construções obtidas na análise sintática. Apesar do extenso 
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processamento realizado nas análises morfológicas e sintática, em alguns casos não é 
possível distinguir certas categorias de palavras e muito menos o objetivo da frase. Para 
tanto são acrescentados nas árvores de parser as chamadas ações semânticas, tendo 
como finalidade adicionar significado às palavras. Por fim, a análise pragmática diz 
respeito ao processamento da forma que a linguagem é utilizada para comunicar.  
 Duas técnicas de PLN foram utilizadas no presente trabalho. A primeira delas é 
a etiquetagem de classes gramaticais e faz parte da análise morfológica. Ela objetiva 
classificar todas as palavras contidas no documento textual em sua classe gramatical. Na 
língua portuguesa existem dez classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. A identificação 
da classe das palavras presentes em uma sentença facilita o entendimento desta e muitas 
vezes soluciona alguns problemas simples de ambiguidade (SOARES, 2013, p. 56).  
 Qualquer documento textual, no entanto, apresenta palavras flexionadas nas 
mais diversas formas. Na língua portuguesa, um substantivo pode ser flexionado em 
gênero, número e grau, e apresentar o mesmo valor semântico. O processo de formação 
de palavras é, na maior parte das vezes, realizado pela derivação de radicais, resultando 
na criação de palavras que também exprimem o mesmo significado (CEGALLA, 2005, 
p. 40). Para resolver este problema, foi usada a segunda técnica de PLN, denominada de 
lematização ou stemming. Lematização é o processo de reduzir ao radical original 
palavras derivadas ou flexionadas deste. O principal objetivo do processo de 
lematização é reduzir a grande dimensionalidade dos documentos durante o processo de 
MT. Segundo Soares (2013, p. 58), o algoritmo de lematização mais utilizado é o 
algoritmo de Porter. Ainda segundo o autor, o funcionamento do algoritmo de Porter 
consiste na identificação e substituição das diversas inflexões e derivações de uma 
mesma palavra por um radical único.  

3. Desenvolvimento 
Nesta seção é apresentada parte da especificação (seção 3.1) e da implementação (seção 
3.2) da ferramenta desenvolvida. 

3.1 Especificação 
A especificação da ferramenta foi realizada com o uso dos conceitos do paradigma de 
análise e modelagem de sistemas orientados a objeto, por meio de diagramas da Unified 
Modeling Language (UML). A Figura 2 ilustra seu diagrama de casos de uso. Nele 
existe o ator Gestor do Conhecimento que fará uso de todas as funcionalidades da 
ferramenta. Também foram identificados quatorze casos de uso, cada qual 
representando uma funcionalidade da ferramenta.  
 Nota-se a dependência entre alguns casos de uso. Tanto para a execução do caso 
de uso UC 02 - excluir base textual, quanto do UC 03 - definir base 
textual é necessário que o caso de uso UC 01 - criar base textual tenha sido 
executado, existindo assim, no mínimo, uma base textual criada. Existe também 
dependência entre os casos de uso UC 12 - criar base de conhecimento e UC 11 - 
descobrir conhecimento, sendo necessário primeiramente descobrir conhecimento, 
para então formalizá-lo. 
 O primeiro passo de todo o processo é a criação da base textual atual de 
trabalho, ou seja, um diretório em disco que armazenará todos os documentos utilizados 
no processo de MT. Quando uma base textual é criada ela passa a ser a base atual de 
trabalho. Após a criação ou definição da base textual de trabalho é necessário populá-la. 
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Para isso são necessárias duas etapas: a coleta dos documentos e a cópia dos mesmos 
para a base textual. Essa é uma das etapas do processo de MT. Finalizada a coleta dos 
documentos, dá-se início a etapa de pré-processamento. Os casos de uso UC 05 - 
exibir estrutura base textual, UC 06 - exibir base textual anotada 
morfologicamente, UC 09 - exibir base textual sem stopwords e UC 10 - 
exibir base textual lematizada são funcionalidades contidas pela etapa de pré-
processamento. Após a etapa de pré-processamento se inicia a indexação, visando 
melhorar o desempenho de consultas por documentos. O caso de uso UC 07 - exibir 
estrutura arquivo índice é responsável por indexar a base textual, criando assim 
um arquivo de índice invertido. Após a criação desse arquivo, sua taxonomia é exibida 
na forma de uma árvore. O caso de uso UC 08 - consultar documento por palavra 
faz uso do arquivo de índice invertido para responder a seguinte consulta: quais 
documentos contêm determinada palavra?  

Figura 2. Diagrama de casos de uso 

 
 Finalizada a indexação, pode-se efetivamente realizar a descoberta e 
formalização do conhecimento presente na base textual atual de trabalho. Esse processo 
é descrito através de dois casos de usos: UC 11 - descobrir conhecimento e UC 12 
- criar base de conhecimento. O primeiro descreve a etapa de mineração do 
processo de MT, onde serão aplicados os algoritmos de descoberta de conhecimento, 
para identificar as classes e relacionamento entre as mesmas. O segundo tem como 
entrada esse conhecimento descoberto e cria uma base de conhecimento, fazendo uso de 
uma ontologia escrita com a linguagem OWL como formalismo de representação do 
conhecimento. 
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 O uso do diagrama de pacotes na modelagem do sistema ajuda a entender com 
mais facilidade a sua arquitetura e como os módulos se comunicam. Por isso, o sistema 
foi implementado através do padrão de projeto Model View Controller (MVC). Este 
consiste em dividir o software em três principais pacotes: model (modelo), view (visão) 
e controller (controle).  
 A Figura 3 ilustra a estrutura dos pacotes da ferramenta. Foram criados três 
pacotes principais: controle, modelo e visão. O pacote controle é o principal da 
ferramenta e se divide em três pacotes: pln, ontologia e mineraçãotexto. O primeiro 
contém as classes responsáveis por implementar os algoritmos de PLN adotados pela 
ferramenta, sendo dividido em dois pacotes: analisemorfologica e lematizacao. O 
segundo armazena a classe responsável pela criação do arquivo OWL. O terceiro reúne 
as classes responsáveis pelo processo de MT. O pacote modelo é composto de quatro 
pacotes: constante, tablemodel, ontologia e documento. No pacote constante 
estão reunidas as classes que armazenam valores constantes da ferramenta como, por 
exemplo, as tags utilizadas para criar o arquivo OWL. O pacote tablemodel contém as 
classes que são utilizadas como modelos de dados das tabelas presentes nas interfaces 
gráficas da ferramenta. O pacote ontologia armazena as classes que modelam os 
componentes de uma ontologia. No pacote documento estão reunidas as classes que 
modelam os documentos utilizados pela ferramenta. Por fim, No pacote visao estão 
alocadas as interfaces gráficas disponibilizadas pela ferramenta. 

Figura 3.  Diagrama de pacotes da ferramenta 

 
 Na Figura 4 é descrito o diagrama de classes do pacote 
controle.mineracaotexto. Ele foi modelado utilizando o padrão de projeto Facade. 
De acordo com Pfleeger (2004, p. 120), esse padrão objetiva prover uma interface única 
de acesso a várias funcionalidades de uma API ou subsistemas. A classe 
MineradorTexto é a interface única de acesso a todas as funcionalidades da 
ferramenta. Ela integra as chamadas de métodos das classes Coletor, 
PreProcessador, Indexador e Minerador. 
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Figura 4. Diagrama de classes do pacote controle.mineracaotexto 

 
 A classe Coletor implementa as funcionalidades da etapa de coleta do processo 
de MT. Quando se navega por um diretório buscando por documentos para compor a 
base textual de trabalho atual, é necessário filtrar os arquivos encontrados. Isso foi 
implementado através do método isArquivoTexto, onde é analisada a extensão do 
arquivo. Os arquivos que forem da extensão txt serão copiados para a base textual de 
trabalho atual através do método copiarArquivos. Após a cópia, entra em execução a 
etapa de pré-processamento, modelada através da classe PreProcessador. Ela 
implementa sucessivas operações sobre os documentos textuais, resultando como saída 
desse processo, um objeto da classe DocumentoProcessado com seu conteúdo no 
formato ideal para as etapas de indexação e mineração. 

 A classe Indexador prove as funcionalidades do processo de indexação da base 
textual de trabalho atual. Seu método principal é o indexarBaseTextual, que recebe 
como entrada uma lista de arquivos pré-processados e gera como saída um arquivo de 
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índice invertido. Por fim, tem-se a etapa de mineração do conhecimento presente na 
base textual atual de trabalho. Essa função é desempenhada através da classe 
Minerador e do método extrairConhecimento, que se utiliza de análise morfológica e 
reconhecimento de padrões para descobrir o conhecimento. 

3.2 Implementação 
As técnicas e ferramentas utilizadas para o desenvolvimento da ferramenta proposta 
foram as seguintes: 1) a linguagem de programação Java, na versão 7.0, para codificar a 
ferramenta; 2) a IDE Eclipse, na versão Juno, como ambiente de desenvolvimento; 3) a 
biblioteca PTStemmer versão na 2.0, e; 4) a biblioteca Cogroo na versão 4.0.  
 A biblioteca PTStemmer implementa três algoritmos de lematização de palavras 
da língua portuguesa, sendo eles: Orengo, Porter e Savoy. É uma biblioteca de código 
livre tendo implementações em Java, Python e C#. Cogroo é uma biblioteca de código 
livre escrita em Java para realizar a análise morfológica da base textual de trabalho. 
Trata-se de uma ferramenta sob licensa GNU Lesser General Public License (LGPL), 
sendo seus mantenedores oficiais o Centro de Competência em Software Livre (CCSL) 
da Universidade de São Paulo (USP).  
 Para que seja possível realizar a descoberta do conhecimento a partir dos 
documentos contidos na base de trabalho atual, primeiro é feita a coleta dos referidos 
documentos. Em seguida pode-se iniciar o pré-processamento dos documentos. Após 
transformar os arquivos da base textual atual de trabalho em objetos presentes na 
memória, são realizados sucessivos processamentos. O primeiro deles é a realização das 
análises sintática e morfológica. Isso dar-se-á através do método processarDocumento 
da classe AnalisadorMorfologico. O método processarDocumento utiliza a 
biblioteca Cogroo para realizar as análises.  

 A última etapa que o objeto da classe DocumentoProcessado é submetido é a 
lematização. Esta foi implementada através do método lematizarDocumento, o qual 
tem como início de seu processamento iterar sobre todas as sentenças do documento. 
Para cada uma, é iterado sobre todas as suas palavras realizando a lematização das 
mesmas. Para isso, é utilizado o método lematizar da classe Lematizador, que faz uso 
da biblioteca PTStemmer. 
 Com a etapa de pré-processamento concluída, o arquivo de índice invertido é 
criado através do método indexarBaseTextual. O método indexarBaseTextual 
inicia seu processamento criando o objeto que representa o arquivo de índice em 
memória.  
 Com a conclusão da indexação inicia-se a etapa de descoberta de conhecimento, 
implementada através do método extrairConhecimento. O primeiro passo é criar a 
ontologia para armazenar o conhecimento descoberto. Em seguida, é iterado sobre a 
lista de DocumentoProcessado passada como argumento. Para cada objeto contido na 
lista, é realizada uma iteração sobre todas as suas sentenças. Em cada sentença é iterado 
sobre todas as suas palavras. É testado se a palavra é uma classe, através do método 
isClasse, analisando a sua etiqueta morfológica. Caso o resultado do teste for 
verdadeiro, é verificado se foi achado algum relacionamento na frase. O fato do 
resultado do teste anterior ser falso, significa que foi identificada a primeira classe do 
relacionamento. Antes da classe ser inserida na ontologia, é verificado se ela existe na 
mesma. Caso a mesma não contenha a classe identificada, um novo objeto de Classe é 
criado e inserido na ontologia. 
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 A ontologia criada no processo de descoberta de conhecimento é transformada 
em um arquivo OWL, gravado em disco, caracterizando assim a construção da base de 
conhecimento. Esse processo consiste em transformar os componentes que modelam o 
conhecimento (classes e relacionamentos), contidos na ontologia, em tags OWL 
(seguindo o padrão de tags utilizado pelo Protégé). 

4. Estudo de Caso e Resultados 
 Para avaliar a aplicabilidade da ferramenta desenvolvida, foi realizado um 
estudo de caso. Como entrada para o processo de MT foi utilizada uma base textual, 
formada por cinco arquivos (três mil seiscentos e noventa e sete palavras), que descreve 
a vida e obra de diversos cientistas da computação. No Quadro 2 é apresentado um 
trecho de código de um dos arquivos utilizados no estudo de caso, denominado Alan 
Mathison Turing. 

Quadro 2. Trecho do arquivo Alan Mathison Turing 
Alan Mathison Turing foi um matemático, lógico, criptoanalista e cientista da 
computação britânico.  

 O referido trecho do texto foi então submetido à ferramenta desenvolvida, 
resultando na ontologia OWL apresentada no Quadro 3. Analisando-a pode-se notar que 
foram identificadas as classes: Alan_Mathison_Turing (linha 3), matemático (linha 
6), lógico (linha 9), criptoanalista (linha 12) e cientista_da_computação 
(linha 15). Além das classes, foi identificada a propriedade foi (linha 18). Para esta, 
por sua vez, foi identificado o domínio Alan_Mathison_Turing (linhas 20 a 23) e os 
escopos: matemático (linhas 24 a 27), lógico (linhas 28 a 31), criptoanalista 
(linhas 32 a 35) e cientista_da_computação (linhas 36 a 39). 

Quadro 3. OntologiaOWL gerada 
1  <Ontology> 
2 <Declaration> 
3  <Class IRI="#Alan_Mathison_Turing"/> 
4 </Declaration> 
5      <Declaration> 
6  <Class IRI="# matemático"/> 
7 </Declaration> 
8      <Declaration> 
9  <Class IRI="# lógico "/> 
10 </Declaration> 
11     <Declaration> 
12  <Class IRI="# criptoanalista"/> 
13 </Declaration> 
14     <Declaration> 
15  <Class IRI="# cientista_da_computação"/> 
16 </Declaration> 
17 <Declaration> 
18  <ObjectProperty IRI="#foi"/> 
19 </Declaration> 
20  <ObjectPropertyDomain> 
21   <ObjectProperty IRI="#foi"/> 
22   <Class IRI="#Alan_Mathison_Turing"/> 
23  </ObjectPropertyDomain> 
24  <ObjectPropertyRange> 
25   <ObjectProperty IRI="#foi"/> 
26   <Class IRI="#matemático"/> 
27  </ObjectPropertyRange> 
28  <ObjectPropertyRange> 
29   <ObjectProperty IRI="#foi"/> 
30   <Class IRI="#lógico"/> 
31  </ObjectPropertyRange> 
32  <ObjectPropertyRange> 
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33   <ObjectProperty IRI="#foi"/> 
34   <Class IRI="#criptoanalista"/> 
35  </ObjectPropertyRange> 
36  <ObjectPropertyRange> 
37   <ObjectProperty IRI="#foi"/> 
38   <Class IRI="#cientista_da_computação"/> 
39  </ObjectPropertyRange> 
40  </Ontology> 

5. Conclusões 
Para o desenvolvimento da solução foram utilizadas técnicas e ferramental que se 
mostraram adequados para que o projeto alcançasse o objetivo proposto. A escolha pela 
MT mostrou-se adequada para lidar com informações armazenadas em formato textual. 
O PLN, fazendo uso do conhecimento linguístico, permitiu extrair ao máximo as 
características do texto, sendo utilizada durante duas etapas da MT: pré-processamento 
e mineração. Na primeira etapa ela foi utilizada na remoção das stopwords, lematização 
e análise morfológica das palavras presentes na base textual de trabalho. Na segunda foi 
utilizada para buscar pelos padrões de descoberta de conhecimento adotados para a 
implementação da ferramenta. O analisador morfológico Cogroo foi imprescindível para 
o desenvolvimento da ferramenta. O uso da linguagem de programação Java facilitou o 
uso do Cogroo. Como ele é implementado nessa linguagem, bastou baixar os fontes e 
integrá-los ao projeto. Também foi utilizada a biblioteca PTStemmer para realizar a 
lematização das palavras da base textual. A mesma também possui implementação em 
Java, seguindo a mesma ideia do Cogroo de baixar os fontes e inserí-los no projeto. 
Assim, o objetivo principal do presente trabalho, que era de disponibilizar uma 
ferramenta para a criação de bases de conhecimento na forma de uma ontologia OWL a 
partir de textos não estruturados, foi alcançado.  
 Porém, duas escolhas feitas durante a revisão bibliográfica merecem ser 
destacadas. A primeira delas foi a adoção de um pré-processamento simples, baseado no 
modelo de representação de palavras. A partir dela, foi concluído que quanto mais 
elaborado o pré-processamento, melhor são os resultados obtidos. A outra foi a opção 
pelo padrão para descoberta do conhecimento. Ele se mostrou efetivo para a descoberta 
das classes da ontologia, porém simplista demais para os relacionamentos. Tem-se 
como alternativa utilizar estruturas sintáticas para melhorar a qualidade do 
conhecimento descoberto. 
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Abstract. The goal of this work it’s to present a communication experiment for 
a physical, visual and voice deficient, by the development of an information 
system to allow these activities. This work was inspired by a real case study, 
with a patient handicapped by the mentioned injuries. In this article it will be 
presented the development process, tests, considerations and results of the 
main forms of interaction treated. However, this research quotes the main 
concepts of brainwaves, BCI and assistive technology. In conclusion, it will be 
presented the social benefits of integrating these technologies and how they 
are promoted to improve the quality of life and social well-being. 
Resumo. O objetivo deste trabalho é apresentar um experimento de 
comunicação para deficiente físico, visual e mudo, por meio do 
desenvolvimento de um sistema de informação que viabilize essa atividade. 
Foi inspirado em um estudo de caso real, em que o paciente tem tais lesões 
citadas. Neste artigo serão demonstrados desde o processo de 
desenvolvimento, testes, considerações e resultados das principais formas de 
interação tratadas. Nesta pesquisa cita os principais conceitos sobre Ondas 
Cerebrais, BCI e Tecnologias Assistida.  Para concluir, serão apresentados os 
benefícios sociais da integração destas tecnologias e como são promovidas 
para melhorar a qualidade de vida e bem-estar social. 

1. Introdução 
 O Censo Demográfico 2010 pesquisou as deficiências visual, auditiva, mental e 
motora (gráfico 1) considerando os graus de severidade da deficiência das pessoas, que 
responderam: “sim, grande dificuldade” ou “sim, não consegue de modo algum”. 6,5 
milhões disseram ter a dificuldade de forma severa e 6 milhões afirmaram que tinham 
dificuldade de enxergar. Cerca de 506 mil informaram serem cegas.  

Mais de 13,2 milhões de pessoas afirmaram ter algum grau do problema, 
equivalente a 7% dos brasileiros. A deficiência motora severa foi declarada por mais de 
4,4 milhões de pessoas. Destas, mais de 734,4 mil afirmaram não conseguir caminhar 
ou subir escadas de modo algum e mais de 3,6 milhões informaram ter grande 
dificuldade de locomoção. Cerca de 9,7 milhões declararam ter deficiência auditiva 
(5,1%).  

A deficiência auditiva severa foi declarada por mais de 2,1 milhões de pessoas. 
Destas, 344,2 mil são surdas e 1,7 milhão de pessoas têm grande dificuldade de ouvir. 
2,6 milhões de brasileiros declararam ter deficiência mental ou intelectual. 
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Figura1. Índice Nacional Populacional de deficiência (IBGE, 2010). 

Conforme o grau de severidade: No Nordeste, 4,1% das pessoas disseram ter 
deficiência visual severa, outros 2,6% disseram ter deficiência motora severa e 1,2% das 
pessoas disseram ter deficiência auditiva severa. No Sul, 1,2% dos entrevistados 
também disseram ter deficiência auditiva severa.  

O uso da informática no apoio a inclusão social por parte de pessoas que portam 
algum tipo de deficiência, tem se tornado comum nos últimos tempos.  Com novos 
equipamentos surgindo, a dependência e as limitações não são barreiras intransponíveis, 
desde que haja acesso a estes itens. E cabem aos profissionais em tecnologia, permitir 
este acesso, criando meios eficazes de acessibilidade, para que seja gerado conforto ao 
usuário com dependência física. O termo utilizado para estas tecnologias é Tecnologia 
Assistiva. 

Um dos principais objetivos da medicina moderna é cada vez mais prover 
tratamentos mais eficazes e personalizados para cada indivíduo. Seguindo esse 
paradigma, a proposta deste trabalho consiste no desenvolvimento de uma solução 
computacional onde será possível melhorar a comunicação de pacientes com esse grau 
de deficiência, assim demonstrando a importância e suporte das ferramentas de 
tecnologia a tratamentos terapêuticos, o projeto denominado VOZTG. 

A seguir, serão apresentados conceitos de Tecnologia Assistiva, no qual este 
projeto se enquadra, além de eletroencefalografia, síntese de voz, e estrutura de um 
editor de texto prosódico, e a estrutura do sistema de comunicação para deficiente 
motor, visual e mudo utilizando EEG VOZTG. 

2. Tecnologia Assistiva 
Segundo o Comitê de Ajudas Técnicas, vinculado à Secretaria Nacional de Promoção 
das Pessoas com Deficiência (SNPD), a Tecnologia Assistiva “engloba produtos, 
recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a 
funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de pessoas com deficiência, 
incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, 
qualidade de vida e inclusão social” (Paraguai, 2009, p. 9). 
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Conforme Sonza (2013, p. 8) “a Tecnologia Assistiva emerge como uma área do 
conhecimento e de pesquisa que tem se destacado pelas possibilidades de propiciar uma 
maior independência, qualidade de vida e inclusão social das pessoas com deficiência”. 

3. EEG 
A eletroencefalografia (EEG) é o estudo do registro gráfico das correntes elétricas 
desenvolvidas no encéfalo, realizado através de eletrodos aplicados no couro cabeludo, 
na superfície encefálica, ou até mesmo dentro da substância encefálica. A maioria dos 
sinais cerebrais observados situam-se entre 1 e 20 hertz. (Ahangi, 2012, p.1) 

4. Trabalhos Relacionados 
Neste estudo foram validados alguns trabalhos relacionados: 

HEAD MOUSE: programa gratuito que substitui o mouse convencional em um 
computador, permitindo controlar o movimento do cursor usando movimentos da 
cabeça, selecionar e clicar mediante gestos do rosto do usuário, como abrir e fechar a 
boca ou piscar. O usuário deve estar em frente a webcam para que o sistema seja 
calibrado. Foi desenvolvido para pessoas que não podem utilizar o mouse comum, tais 
como tetraplégicos ou pessoas com mobilidade dos membros reduzida devido a doenças 
ou acidente. (UdL…, 2014) 

DOSVOX: programa que utiliza a síntese de voz para interagir com o usuário, 
viabilizando, deste modo, o uso de computadores por deficientes visuais, permitindo um 
grau de independência no estudo e no trabalho. (O que..., 2014) 

IBRAIN: equipamento que está sendo testado pelo físico Stephen Hawking, 
sendo de uma nova geração de dispositivos neurais portáteis e de softwares de 
monitoramento e diagnóstico clínico. Pode coletar dados em tempo real na própria cama 
do usuário, ou em outra atividade qualquer, segundo o fabricante. O dispositivo usa 
apenas um canal para receber os sinais elétricos cerebrais, que mudam de acordo com as 
diferentes atividades e pensamentos. Elas são interpretadas pelo software Spears, que 
transforma os sinais em gráficos, podendo comparar os padrões posteriormente. (The 
iBrain…, 2014) 

Porém, foi verificado que nenhum destes sistemas alcançou a necessidade de 
comunicação de um deficiente motor, visual e mudo, dada à dramaticidade do estado 
clínico destes casos, o que nos incentivou a real urgência no desenvolvimento do 
VOZTG.  

4. Arquitetura  
A proposta de arquitetura desenvolvida utilizando o design em camadas, utilizando a 
linguagem de programação funcional Java 7, por meio de componentes de aplicação, e 
utilizando a API Emotiv (figura 1). 
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Figura 1. Arquitetura do Sistema 

 
Conforme Sonza (2013, p. 8) 

Para que seja possível a produção e a utilização da Tecnologia 

Assistiva, é preciso conhecer as habilidades da pessoa com deficiência 

e, dessa forma, inovar com alternativa para a comunicação, 

mobilidade, aprendizado e lazer, por meio da utilização de recursos tão 

simples que podem passar quase despercebidos, ou podem causar 

impacto devido à sofisticação que apresentam. 

Para realizarmos este projeto, foi realizado um estudo de caso com um usuário 
onde, após acidente automobilístico, ficou com sua visão, fala e funções motoras 
comprometidas, porém com a capacidade intelectual intacta, situação semelhante à 
Síndrome de Locked In (LIS), que em uma tradução livre significa “trancado para 
dentro”, ou Síndrome do Encarceramento conforme a nomenclatura médica brasileira. 
Essa síndrome é caracterizada pela impossibilidade do paciente se comunicar, mesmo 
estando consciente e conseguindo pensar e raciocinar. 

Foi criado por parte de familiares um modo de comunicação baseado no piscar 
dos olhos. Funciona da seguinte forma: Um locutor anuncia ao usuário os grupos de 
letras, divididos entre vogal, antes de “m” ou depois de “m”; ao chegar à sua escolha, o 
usuário pisca os olhos; o locutor passa então a anunciar cada letra do grupo pertencente; 
ao chegar à letra escolhida o usuário pisca novamente; a letra escolhida é escrita e o 
processo é repetido a cada letra da palavra que o usuário deseja “pronunciar”. 

O grande problema deste método está na necessidade da presença do locutor, 
impedindo o usuário de se comunicar por conta própria. O VOZTG utiliza a mesma 
ideia de seleção, porém sem a necessidade de um locutor físico, buscando trazer 
autonomia na comunicação deste deficiente, porém em casos semelhantes, também pode 
ser aplicado. 

 A tecnologia mais promissora para realizar a entrada de dados no sistema, ou 
seja, a seleção da letra para compor a frase é a EEG, já que dispensa pouca atividade 
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muscular. No desenvolvimento desde projeto foram utilizados alguns componentes: 
Dispositivo EEG EPOC (figura 2), Sintetizador de voz Mbrola, editor de texto 
prosódico. 

O Emotiv EPOC, uma interface cérebro-computador baseada em EEG, contando 
14 canais, sem fio, portanto portátil, que disponibiliza para desenvolvedores sua API e 
métodos de detecção do estado emocional, cognitivo e expressões faciais, como abrir a 
boca ou levantar sobrancelhas. 

 
Figura 2. Dispositivo EEG EPOC 

Mbrola é um sintetizador de voz baseado na concatenação de difonemas, ou seja, 
dois fonemas. Um banco de dados fonético (a voz) e uma lista com fonemas e 
informação de entonação silábica são necessários para que o Mbrola gere um arquivo de 
som. Esta lista está contida em um arquivo com a extensão “pho”, que após processada 
pelo Mbrola, produz amostras de 16 bits. 

Um editor de texto para a língua portuguesa, baseado em um projeto de código 
aberto chamado FurbSpeech, desenvolvido na linguagem Java. Este editor considera 
acentuações, numerais, frases exclamativas, interrogativas e afirmativas, para tornar a 
fala menos artificial e aumentar a qualidade da comunicação.  A palavra BOLA estaria 
listada no arquivo da forma demonstrada na figura 3, após processamento pelo editor. 

 
Figura 3. Arquivo de texto com as informações prosódicas 

Esta é a forma que a entrada de dados é requerida pelo Mbrola. A primeira linha 
com o valor _300 indica uma parada de 300 milissegundos. Os dados da linha são 
separados por espaço em branco. Cada linha contém o nome do fonema, a duração (em 
milissegundos) e mais dois valores: a posição alvo dentro do campo de fonema (em % 
da sua duração total) e o valor de tonalidade (em Hz) nesta posição.  Analisando a 
segunda linha como exemplo: B 120 100 100. Ela indica ao sintetizador o fonema “B”, 
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e o valor 100HZ em 100% dos 120 milissegundos do fonema. A posição alvo indica o 
ponto em que ocorrerá a curva de entonação, indicando a queda da mesma 
automaticamente após esse valor.  

O Sistema VOZTG permite ao usuário ajustar a velocidade entre a anunciação 
das letras, escolher a voz e a quantidade de repetições de cada grupo de opções. O 
acesso à tela de configurações é dado ao selecionar “CONFIGURAÇÕES” na tela 
principal (figura 4). 

 
Figura 4. Tela de configurações do VOZTG 

Para que o tempo de espera entre as mudanças das letras ou opções seja 
ajustado, o usuário deve deslizar a barra de ajuste ao lado da devida opção e de acordo 
com a quantidade desejada, em segundos. O tempo de espera vai de 1 a 5 segundos. Ao 
soltar o botão do mouse, o sistema executará uma prévia do som correspondente com o 
devido ajuste. 

 
Figura 5. Tela de palavras-chave do VOZTG 

Para cadastrar uma nova palavra-chave, o operador deve escrever no campo 
“CHAVE” a palavra-chave (figura 5). Recomenda-se o uso de poucas letras em cada 
uma. Após este passo, o operador deve escrever no campo “PALAVRA” a palavra ou 
frase que corresponderá a chave escrita anteriormente, e então pressionar o botão 
“INCLUIR”.  A chave e sua respectiva palavra serão incluídas na listagem acima. 

Para excluir uma chave, basta o operador selecionar na listagem a chave 
desejada e pressionar o botão “EXCLUIR”. O operador também pode testar o áudio das 
palavras, bastando selecionar um registro e pressionar o botão “TESTAR”. Após o 
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devido ajuste de configurações por parte do operador, o VOZTG está pronto para a 
utilização. 

 
Figura 6. Tela Principal do VOZTG 

O modo discurso é onde o usuário realizará a comunicação com o mundo (figura 
6). Nele é possível, de maneira independente, selecionar as letras ou opções e ordenar 
ao sistema para que a frase seja “falada”, além de desfazer a ultima operação e apagar o 
texto por completo. Esta é a tela aberta por padrão ao iniciar o programa. Após colocar 
o Epoc corretamente em sua cabeça e configurá-lo de maneira que emule os botões 
esquerdos e direito do mouse com as expressões faciais. Ao “clicar” com o botão 
esquerdo, o VOZTG começa a anunciar os grupos de opções ao usuário, na velocidade 
já determinada nas configurações. Ao chegar ao grupo desejado, o usuário “clica” com 
o botão esquerdo, para realizar a seleção. O sistema começará então a anunciar as letras 
do grupo escolhido, uma após a outra, até a seleção ou até atingir a quantidade de 
repetições determinada nas configurações. A letra escolhida será escrita no campo de 
texto. O processo de opções começa novamente, até o usuário “falar” ou atingir a 
quantidade de repetições limite. Para que a frase escrita no campo de texto seja “falada”, 
o usuário deve “clicar” com o botão direito. O VOZTG considerará as chaves 
cadastradas. Para que o usuário possa desfazer a última ação realizada, deve-se “clicar” 
com o botão esquerdo e mantê-lo pressionado por dois segundos. O VOZTG falará 
“DESFAZER” e o campo de texto voltará ao estado anterior. Para apagar a última letra 
escrita, o usuário deve “clicar” com o botão direito e mantê-la por dois segundos. O 
VOZTG falará “LETRA APAGADA” e a última letra escrita será apagada do campo de 
texto. 

5. Resultados 
Do ponto de vista funcional dos testes executados, obtivemos 84% de acerto nas 
comunicações, assim tornando mais rápido o diálogo entre o emissor e o destinatário, 
além de trazer, neste quesito, autonomia ao deficiente, isso devido à utilização do 
VOZTG. Toda via, vale salientar que só foi utilizado um paciente nos testes realizados. 
Mesmo apresentando resultados satisfatórios será necessário executar mais testes. 

6. Conclusão 
Com base neste trabalho, foi possível observar que a utilização do EEG (ondas 
cerebrais), demonstrou resultados satisfatórios como recurso computacional para 
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melhorias de comunicação de pacientes com paraplegia. Mesmo com o grau mais 
severo da deficiência os pacientes não perdem suas atividades cerebrais. 

Um dos grandes desafios na continuidade deste trabalho será a classificação dos 
padrões, porque atualmente os algoritmos com a finalidade do processamento do sinal 
para execução das ações, apresentam pontos a serem melhorados, como uso excessivo 
de RAM e grande tempo de resposta, pontos estes que podem ser aprimorados em 
pesquisas futuras. 
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Resumo. No presente artigo são apresentadas as técnicas usadas na 
implementação de um software de detecção de estrabismo para dispositivos 
móveis, especificamente para a plataforma Android. Para efetuar a detecção 
desta patologia foi utilizado o teste de Hirshberg. Para tal, foram utilizadas 
técnicas de processamento de imagem. Como técnicas principais pode-se 
destacar o classificador em cascata Haar e a transformada de Hough. Os 
resultados obtidos pela metodologia proposta obtiveram 85.71% de acerto nos 
pacientes analisados. 

1. Introdução 
Estrabismo é uma anomalia dos olhos que faz com que eles percam o paralelismo entre 
si, chamado popularmente de vesgueira. O estrabismo não é simplesmente um problema 
estético - atrás do desvio dos olhos existem problemas sensoriais e cerebrais na área da 
visão. Atualmente aproximadamente 7% dos brasileiros sofrem de alguma deficiência 
visual, sendo que 20% a 30% são crianças [IBGE, 2000]. Especificamente sobre 
estrabismo, 2% das crianças no mundo sofrem com algum tipo desta patologia 
[Vaughan and Asbury, 1990]. 
 Segundo Dória [2006], os testes para detecção de estrabismo devem ser 
efetuados a partir dos 6 meses de vida e depois aos 2 e 5 anos. Na idade escolar, depois 
dos 6 anos, uma grande parte dos problemas sensoriais ligados ao desenvolvimento da 
visão é mais dificilmente tratável e frequentemente não se consegue a recuperação total. 
Por isso a importância da detecção precoce, a qual pode ser realizada através de métodos 
como o método de Hirshberg e o método de cobertura [Dória, 2006]. Estes métodos 
baseiam-se no reconhecimento visual de determinadas características presentes em olhos 
saudáveis e não saudáveis. 
 Reconhecer características em imagens é o objeto de estudo do processamento 
de imagens, uma subárea do reconhecimento automático de padrões. O processamento 
de imagens digitais, especialmente na medicina, tem evoluído ao longo dos anos 
[Duncan and Ayache, 2000]. 
  Para colaborar com a prevenção do estrabismo, o presente artigo apresenta o 
desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis, que serve para efetuar uma 
triagem, sem a necessidade de um médico, onde destaca os possíveis casos da doença 
para posterior confirmação do diagnóstico e tratamento com o especialista. Para tal, 
utiliza-se de técnicas de processamento de imagens. Pretendendo ser um aplicativo de 
fácil uso, pode ser utilizado por pessoas leigas em ambiente comum, como por exemplo, 
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em creches onde os próprios professores poderão efetuar o teste com as crianças de 
forma periódica, acompanhando assim a possibilidade da ocorrência da doença. 
 Este artigo organiza-se no tópico 2 que destaca os principais métodos e 
ferramentas utilizados no desenvolvimento do aplicativo; no tópico 3 que apresenta as 
fases do algoritmo de detecção de estrabismo; no tópico 4 que traz os resultados e 
discussões; e finalmente as conclusões. 

2. Métodos e ferramentas 
Para realizar a detecção do estrabismo é utilizado o método de Hirshberg. Esse método é 
um teste de reflexo corneano. Consiste no paciente fixar o olhar em um foco de luz a 
uma distância de aproximadamente 33 cm. A descentralização da reflexão da luz é 
percebida no olho que desvia. Com este método é possível saber inclusive qual é a 
direção e ângulo do desvio [Bicas 2011]. 
 Para aplicar o método de Hirshberg através de um aplicativo em um dispositivo 
móvel, as principais técnicas de processamento de imagens empregadas foram o 
classificador em cascasta Haar para detecção de faces; o algoritmo de Canny para 
detecção de bordas; e a transformada de Hough para a detecção dos círculos (limbo do 
olho e brilho). 
 Como biblioteca para processamento de imagens foi utilizada o OpenCV na 
versão 2.4.7. Todo o desenvolvimento foi realizado na linguagem Java com ambiente de 
desenvolvimento Android Developer Tools versão 22 sobre a plataforma Eclipse na 
versão Juno. 
 Mais detalhes sobre a especificação e implementação do aplicativo podem ser 
obtidas em [Lorenzi, 2014]. 

3. Fases do algoritmo 
Nesta seção serão apresentadas todas as fases do algoritmo de detecção de estrabismo. O 
algoritmo foi dividido em fases justamente para que cada fase possa ser reaproveitada de 
forma independente. Na figura 1 são exemplificadas todas as fases, em ordem de 
execução. 
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Figura 1 – Fases do algoritimo 

 
 

3.1. Aquisição da imagem 
Nesta fase é feito a interface entre as bibliotecas da plataforma Android com a API de 
detecção de estrabismo. As principais responsabilidades desta etapa são capturar a 
imagem, fazer as conversões necessárias para adaptar a imagem recebida da plataforma 
para a biblioteca OpenCV e preparar a imagem para a detecção.  
 A captura da imagem é realizada utilizando-se da classe Camera disponibilizada 
pela biblioteca da plataforma. Esta classe é responsável por concentrar toda a integração 
dos aplicativos com os hardwares de câmera do dispositivo. 
 Depois de efetuado as configurações necessárias a próxima etapa é executar a 
etapa de pré-exame. Esta etapa consiste em analisar cada imagem capturada pela câmera 
em modo de pré-visualização e verificar se a mesma está apta para realizar o exame. 
 Consiste em verificar se os retângulos, um para cada olho, gerados na etapa 
anterior estão alinhados. Com isso consegue-se validar se a cabeça está no ângulo 
correto para realização do exame.  Caso toda a validação realizada estiver de acordo, o 
software automaticamente irá capturar a imagem para a realização do exame. 

3.2. Pré-processamento 
Nesta fase é realizado o pré-processamento da imagem vinda da fase de aquisição. Tem 
como principal objetivo tornar a imagem processável computacionalmente e suavizar as 
bordas da imagem para facilitar a detecção das mesmas. 
 A primeira conversão realizada tem como objetivo transformar a imagem para 
tons de cinza. O custo computacional para efetuar o processamento de imagens no 
formato RGB se torna maior visto que, em tons de cinza, a imagem possui apenas um 
canal de 8 bits. Outro ponto que faz necessário o uso de imagens em tons de cinza é que 
os métodos do OpenCV que são utilizados no presente trabalho apenas suportam 
imagens em tons de cinza. 
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 O próximo processamento realizado é suavizar as bordas da imagem. Para tal é 
utilizado o método blur da biblioteca OpenCV. Este método é a implementação mais 
simplificada de um filtro de low-pass ou filtro de passa-baixa. Este filtro tem como 
objetivo reduzir a amplitude da variação dos pixels na imagem [Laganière 2011]. 
 O método blur em específico tem como objetivo suavizar a imagem 
substituindo cada pixel pelo valor médio. Este valor é calculado sobre um retângulo 
gerado sobre o pixel em questão e seus vizinhos [Laganière 2011].  Esse retângulo, 
também chamado de kernel, no presente trabalho foi configurado com um tamanho de 
11 por 11 pixels.  Na figura 2 é apresentado o resultado do uso do método blur com um 
kernel de 30 por 30 para evidenciar os efeitos gerados. 

Figura 2 – Resultado do uso do método blur 

  
(a) Imagem original                                (b) Imagem passada no filtro 

 O uso da suavização da imagem se trata de um passo importante para 
posteriormente ser feito a extração das bordas. Existem outros filtros de passa-baixa 
mais elaborados como, por exemplo, o filtro gaussiano e o filtro de mediana [Laganière 
2011]. Porém no presente trabalho após a realização de testes o filtro simples (blur) 
teve um melhor desempenho. 

3.3. Extração da região da face e dos olhos 
Nesta fase é realizada a extração das regiões de interesse para o exame diretamente da 
imagem bruta. Tal extração, tanto da face quanto dos olhos, é realizada através da classe 
CascadeClassifier do OpenCV. Esta classe implementa um classificador em cascata 
Haar.  
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 Toda a extração começa carregando os pesos que são obtidos através de um 
arquivo XML que é gerado através de uma fase de treinamento. No presente trabalho 
foram utilizados os arquivos previamente treinados disponibilizados pela biblioteca. 
 Os arquivos com os pesos utilizados foram haarcascade_eye.xml e 
lbpcascade_frontalface.xml. O primeiro possui os pesos para realizar a detecção da 
região dos olhos e o segundo possui os pesos para detectar a região da face. O segundo 
trabalha com números inteiros e possui um desempenho melhor. 
 A primeira etapa desta fase é extrair a face da imagem bruta. Como o objetivo é 
extrair a região dos olhos, é realizado um corte na imagem da face com objetivo de 
deixar apenas a região dos olhos. Na figura 3 é apresentado um exemplo da região que 
será analisada pelo classificador extraída diretamente do algoritmo. 

Figura 3 – Resultado do uso do método 

 
 Depois de realizada a extração da região da face tem-se início a última etapa 
desta fase que é a extração da região dos olhos. Esta etapa tem como entrada o recorte 
da imagem da face que foi encontrada na etapa anterior. Com isso, além de ter um 
significativo ganho de desempenho visto que a imagem da face é menor que a imagem 
bruta, tem-se a certeza que se está procurando olhos em uma face. 

3.4. Extração da região do limbo e do brilho 
Nesta fase é realizada a extração das regiões fundamentais para realização do teste de 
Hirshberg. Esta extração, tanto do brilho quanto do limbo, é realizada através do uso da 
transformada de Hough aplicada à detecção de círculos. Todo o processo realizado nesta 
fase é aplicado em cada olho separadamente. 
 A primeira etapa desta fase é fazer a extração da região do limbo. A entrada do 
método que realiza a extração do limbo é a imagem obtida na fase de extração da região 
dos olhos, explicada na seção anterior. Na figura 4 é apresentado um exemplo da região 
que será extraída. No círculo (na cor verde) é apresentada a região do limbo detectada 
pelo algoritmo, dentro da região do olho extraída na etapa descrita anteriormente. 
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Figura 4 – Cortes realizados para extrair a região do limbo 

 

 Depois de realizado a extração da região do limbo a última etapa desta fase é 
extrair a região do brilho. Esta região se trata do brilho gerado pelo flash disparado no 
momento em que é capturada a imagem. 
 Na figura 5 é apresentado um exemplo da região que será extraída. No círculo 
(na cor verde) é apresentada a região do brilho detectado pelo algoritmo. A imagem foi 
ampliada em 2 vezes para facilitar a visualização. 

Figura 5 – Cortes realizados para extrair a região do brilho 

 

3.5. Detecção do estrabismo 
Nesta fase são realizados os cálculos sobre as regiões do limbo e do brilho extraídas 
pela fase anterior com o objetivo de aplicar o teste de Hirshberg.  Inicialmente é 
realizado o cálculo de proporcionalidade entre os tamanhos dos raios da região do limbo 
do olho esquerdo em relação ao olho direito. Existindo diferença entre o tamanho dos 
raios, é realizada a divisão do raio menor pelo raio maior. Este cálculo, chamado de 
cálculo de proporcionalidade corneana, tem como objetivo encontrar o valor 
proporcional a 1 pixel do raio menor no raio maior. 
 Segundo Almeida [2010] através do cálculo da proporcionalidade é possível 
mensurar o posicionamento do brilho levando-se em consideração diferenças de erros 
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refracionais. Isto porque, qualquer incremento ou diminuição no tamanho da córnea, 
dado artificialmente por uma lente corretora de equivalente esférico elevado, será 
descontado ao se calcular a proporcionalidade. 
 Depois de realizado o cálculo de proporcionalidade é realizado o exame. Para 
tal, é avaliada a diferença entre o centro do limbo para o centro do brilho nas direções 
esquerda, direita, acima e abaixo. 
 Segundo Almeida [2010], na aplicação do método de Hirschberg é apresentado 
uma diferença de 2 a 4 graus do eixo visual ao eixo anatômico, podendo ocasionar uma 
impressão de falso desvio. Com isso foi usada uma tolerância de 2 pixels para ser 
considerado um desvio. 

4. Resultados e Discussões 
Para realizar os testes foram coletadas amostras em campo com autorização dos 
participantes. Foram conseguidas 54 amostras de 23 pessoas. Procurou-se obter o maior 
número de pacientes que possuíssem estrabismo, porém foram conseguidas 3 pessoas.  
 Além das 54 amostras extraídas das 23 pessoas diferentes, também foram 
utilizadas mais 56 amostras de 4 pessoas em condições de luminosidade diferente para 
validar as fases de extração do algoritmo. Estas amostras das mesmas pessoas foram 
cruciais para a calibração das fases de extração de região de interesse. 
 Para realizar a captura das amostras foi utilizado o aplicativo desenvolvido com 
o intuito de testá-lo e até validar a etapa de pré-exame desenvolvida. O uso do aplicativo 
foi fundamental para a correta captura das amostras. 
 Como dispositivo móvel para realizar a captura das imagens foi utilizado o 
smartphone Motorola Moto G que possui uma câmera de 5 megapixels e Android 
versão 4.4.2. As amostras capturadas possuem uma resolução de 1.944 x 2.592 pixels. 

4.1. Extração da região da face e dos olhos 
Na fase de extração da região da face e dos olhos foram utilizadas as 110 amostras 
disponíveis para efetuar os testes. O resultado das duas extrações atingiu 100% do 
objetivo no quesito precisão. 
 Este resultado foi obtido principalmente pelo exame proporcionar um ambiente 
controlado. Outro ponto que contribui com o sucesso desta fase foi o pré-exame 
realizado pelo aplicativo na fase de aquisição da imagem. 

4.2. Extração da região do limbo 
Na etapa de extração da região do limbo foi alcançada uma precisão de 95.45%, sendo 
que das 220 amostras (110 faces x 2 olhos), apenas 10 não foram extraídas 
corretamente. 
 Nesta etapa houve alguns empecilhos. O primeiro deles foi em relação ao uso da 
transformada de Hough. Inicialmente foi realizado testes utilizando a implementação 
padrão disponibilizada pelo OpenCV. Esta implementação possui um ótimo 
desempenho sendo até duas vezes mais rápida do que a implementação realizada no 
presente trabalho (dados comprovados nos testes realizados). 
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 O problema encontrado na implementação padrão do OpenCV é que a mesma 
não permite que sejam definidos ângulos de corte para análise. Isto foi fundamental para 
o resultado obtido na extração da região do limbo, visto que são analisados apenas os 
ângulos de interesse. 
 Outro empecilho foi definir o limiar passado para o operador de Canny. O 
operador de Canny consiste em parte essencial para o sucesso da execução da 
transformada de Hough, pois todo o processamento realizado pela transformada é 
realizado baseado nas bordas encontradas pelo operador de Canny. 
 Para solucionar este problema foram efetuados testes utilizando o método de 
Otsu [1979]. Este método tem como objetivo, através do histograma da imagem, 
encontrar o melhor valor para o limiar, do ponto de vista estatístico, e também é o 
método mais estável para tal realização atualmente [Fang, Yue and Yu, 2009].   
 Porém utilizando este método o algoritmo atingiu apenas 72.72% de precisão. 
Com este resultado decidiu-se por usar o limiar configurado manualmente e fixo para 
todas as imagens, que possui o valor de 55. 
 Os testes realizados para se chegar ao limiar foram efetuados visualmente. Para 
cada uma das 220 imagens foi testado o limiar em uma faixa de 40 a 100 e para cada 
valor testado foi analisado todas as imagens contando as imagens onde a região de 
interesse era retornada com sucesso. Com isso o limiar de valor 55 foi o que retornou a 
maior quantidade de acertos. 
 Foram realizados testes com um limiar maior do que 100 e menor do que 40. O 
resultado foi uma perda na definição da região das bordas de interesse, para o limiar 
maior e uma quantidade alta de ruídos na imagem para o limiar menor. 

4.3. Extração da região do brilho 
Nesta etapa foi alcançada uma precisão de 96.36%, sendo que das 220 amostras, apenas 
8 não foram extraídas corretamente. 
  Nesta etapa o principal desafio foi em relação a conseguir eliminar o ruído 
deixado pelo operador de Canny sem perder a região de interesse.  Para solucionar o 
problema foram realizados os mesmos testes realizados para definição do limiar da 
extração da região do limbo citada acima.  O valor do limiar que obteve o melhor 
resultado foi 55 novamente. Com esse valor foi possível reduzir o ruído da imagem sem 
perder a precisão da borda da região de interesse. 

4.4. Detecção do estrabismo 
Nesta seção são apresentados os resultados obtidos na detecção do estrabismo pela 
técnica proposta. Para tal, foram utilizadas as 52 amostras de 21 pessoas diferentes, 
sendo que destas, 3 possuem um laudo oftalmológico que comprova possuir a patologia. 
  Como o objetivo é validar a eficiência da detecção do estrabismo, foram 
excluídas duas pessoas das 23, que não possuem estrabismo, do grupo de amostras 
analisadas. Isto se fez necessário tendo em vista que destas duas pessoas foi tirado 
apenas uma amostra cada uma e esta amostra não teve sucesso na fase de extração do 
limbo. 
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 Como o objetivo da ferramenta é ser algo de fácil uso sem a necessidade de um 
especialista e sem um ambiente estritamente controlado, foi capturada uma média de 
2,47 amostras por pessoa. Foi capturado mais de uma amostra por pessoa com o 
objetivo de aumentar o banco de imagens a se analisar. 
 O resultado gerado nesta etapa foi que das 52 amostras analisadas 40.38% delas 
obtiveram sucesso na realização do exame. Como foram capturadas mais de uma 
amostra por pessoa, esse percentual de 40.38% das que obtiveram sucesso cobriram 
85.71% ou 18 dos pacientes. O restantes das imagens (60.62%) não foram reconhecidas 
devido a forma que foram extraídas as amostras, onde as mesmas passaram com sucesso 
pelas etapas de extração do limbo e do brilho, porém o alinhamento da cabeça não 
estava correto. O desalinhamento da cabeça faz com que o brilho gerado pelo flash da 
câmera não fique posicionado na localização correta da região dos olhos, ocasionando 
em um falso positivo. 
 Para amenizar este efeito foi criada a etapa de pré-exame. Nela é verificado o 
alinhamento da cabeça antes de capturar a imagem. Porém não consegue resolvê-lo 
100%. Isso acontece, pois o desalinhamento da cabeça é verificado através da análise do 
alinhamento dos retângulos gerados pela fase de extração dos olhos. Para ter um 
resultado mais eficiente, poderia se analisar o centro da região do brilho, porém isso não 
é possível, pois em pacientes estrábicos o centro do limbo pode não estar alinhado. 
 Na tabela 1 são apresentados os resultados obtidos pela ferramenta em relação ao 
resultado esperado, onde o paciente possui o laudo oftalmológico que comprova possuir 
a patologia. A tabela é constituída por 3 colunas. A primeira coluna é dado um 
identificador ao paciente analisado. A segunda é dividida em duas subcolunas 
apresentando o desvio em pixels do olho esquerdo e do olho direito. A última coluna, 
também dividida em duas subcolunas, apresenta o resultado obtido pela ferramenta em 
relação ao resultado esperado. 

Tabela 1 – Resultado obtido na detecção do estrabismo 
 Desvio no olho Estrabismo 

Paciente Esquerdo Direito Técnica Esperado 

1 1.0 1.0 Não Não 

2 0.97 2.0 Não Não 

3 0.0 0.96 Não Não 

4 2.0 0.0 Não Não 

5 1.0 1.92 Não Não 

6 1.0 1.0 Não Não 

7 0.0 0.0 Não Não 

8 1.0 1.89 Não Não 

9 1.93 1.0 Não Não 

10 0.97 0.0 Não Não 

11 1.0 1.0 Não Não 
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12 2.0 1.0 Não Não 

13 0.0 2.0 Não Não 

14 1.73 0.0 Não Não 

15 0.0 0.0 Não Não 

16 1.0 3.87 Sim Sim 

17 1.0 3.0 Sim Sim 

18 4.0 2.90 Sim Sim 

19 1.0 2.93 Sim Não 

20 3.0 2.99 Sim Não 

21 2.9 3.0 Sim Não 
 

 Os pacientes 1 a 15 são os pacientes que não possuem a patologia e que a técnica 
teve o resultado esperado. Os pacientes 16 a 18 são os pacientes que possuem a 
patologia e a técnica obteve o resultado esperado. Os 3 últimos pacientes foi onde a 
técnica não atendeu ao resultado esperado. Isso porque todas as imagens extraídas 
desses pacientes estavam com o problema de desalinhamento da cabeça (comentado 
anteriormente).  
  Para os 3 pacientes estrábicos foi obtido o resultado de 100% de precisão. Para 
considerar o resultado válido foi realizada a análise da imagem (manualmente) e 
verificado a correta localização das regiões do limbo e do brilho pela aplicação. Por fim, 
foi confrontado o resultado obtido com o diagnóstico médico da pessoa. 

4.5. Trabalhos correlatos 
Foram identificados trabalhos similares que abordam o uso de técnicas de 
processamento de imagem para implementação de métodos de detecção de estrabismo. 
No âmbito nacional pode-se citar a “Ferramenta voltada à medicina preventiva para 
diagnosticar casos de estrabismo” [Medeiros, 2008] e a “Metodologia Computacional 
para Detecção Automática de Estrabismo em Imagens Digitais através do Teste de 
Hirschberg” [Almeida, 2010]. Outro trabalho que se assemelha é o “Protótipo de 
Software para Autenticação Biométrica baseada na Estrutura da Íris em Dispositivos 
Móveis” [Krueger, 2012]. 
 O quadro  ilustra as principais características do trabalho desenvolvido em 
relação aos trabalhos correlatos. Como diferencial possui uma fase de auxílio na captura 
da imagem, chamada no presente trabalho de pré-exame. Com isso é possível reduzir os 
erros na captura das imagens e também possibilitar que pessoas comuns consigam 
utilizar o aplicativo. 
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Quadro 1 – Quadro comparativo com os trabalhos correlatos 

Características Medeiros Almeida Krueger Lorenzi 

dispositivos móveis   X X 

computadores convencionais X X  X 

utilização do OpenCV X  X X 

implementação em Java C++ Objective-C Java 

reconhecimento de olhos escuros X X  X 

reconhecimento de olhos claros X X X X 

Auxílio na captura das imagens    X 

Quantidade de amostras mais relevantes  X   

 

5. Conclusões 
O presente trabalho apresentou o desenvolvimento de um software para detecção de 
estrabismo para a plataforma Android. Para tal, utilizou-se de técnicas de processamento 
de imagens e visão computacional, alcançando os objetivos propostos. 
 A técnica utilizada para a detecção do estrabismo foi o método de Hirshberg. 
Este método consiste em analisar o reflexo gerado por um ponto de luz em ambos os 
olhos e verificar o posicionamento deste foco em relação à região do limbo.  
 As principais técnicas de processamento de imagem utilizadas foram o 
classificador em cascasta Haar e a transformada de Hough. O classificador em cascata 
Haar foi utilizado com objetivo extrair a região da face e dos olhos. A transformada de 
Hough foi aplicada a círculos, com o objetivo de extrair a região do brilho e do limbo 
dos olhos. 
 As técnicas de processamento de imagem utilizadas se mostraram eficiente, visto 
que nas etapas de extração das regiões da face e da região dos olhos tiverem o resultado 
de 100% de acerto, sobre as amostras analisadas. Na etapa de extração das regiões do 
limbo e do brilho também houve um bom resultado, sendo que para extração da região 
do limbo obteve 95.45% e a extração da região do brilho obteve 96.36% de acerto em 
cima das amostras analisadas. 
 Em relação à detecção de estrabismo, os resultados apresentaram que a técnica 
proposta se mostrou eficiente, sendo que 85.71% deram o resultado conforme o 
esperado e 14.29% deram um resultado falso positivo. Isso mostra que o uso da técnica 
é viável visto que taxa de erro foi relativamente pequena, porém ainda existe a 
necessidade de possuir uma base de testes maior para que se tenha uma melhor 
avaliação do aplicativo. 
 Por fim, pode-se destacar que o presente trabalho implementou técnicas para 
extrair regiões de interesse, como a região da face, dos olhos do limbo e do brilho. 
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Todas estas extrações foram realizadas de forma independente, com isso cada fase pode 
ser reaproveitada de forma independente. 
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