
E-mail para contato: laes.estacio@gmail.com IES: UNESA

Autor(es): Luís Alexandre Estevão da Silva; Luiz Felipe da Silva Costa; Leonam Carlos da Silva Souza

Palavra(s) Chave(s): qualidade de dados, mineração de dados espaciais, banco de dados de herbários

Título: UMA ABORDAGEM DA MINERAÇÃO DE DADOS PARA A AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE DADOS ESPACIAIS DE 
AMOSTRAS DE HERBÁRIOS

Curso: Sistemas de Informação

Tecnologia da Informação

RESUMO

Herbários armazenam coleções de plantas secas que foram coletadas na natureza por botânicos. Essas amostras servem como testemunhos da 
ocorrência de espécies nos diversos biomas presentes no país. A existência de dados georreferenciados possibilita o desenvolvimento de inúmeras 
pesquisas como, a elaboração de políticas de conservação ou planos de prevenção dos impactos ocasionados pelas mudanças climáticas. Os 250 
herbários existentes no Brasil têm desenvolvido um grande esforço no sentido de tornar acessível aos pesquisadores os dados de suas coleções 
através de sistemas de informações. Porém, para o uso das amostras com coordenadas, problemas são encontrados pelos pesquisadores, 
obrigando-os a dispensar um tempo considerável na limpeza desses dados. Tal esforço tem por intuito alcançar a qualidade mínima necessária 
para evitar erros ou imprecisões nos dados influenciem os resultados das pesquisas. Compreende-se, que muitos dos erros presentes nas 
coordenadas são decorrentes do uso inadequado dos dispositivos de georreferenciamento (GPS) e, no caso das amostras mais antigas, observa-se 
que os dados de localização não foram informados pela inexistência de tais equipamentos. A presença de erros e o constante aumento do volume 
de dados, reforça a necessidade de uso de métodos mais eficientes de extração de conhecimento. Assim, como tema geral da pesquisa, 
considerou-se que os recursos da Mineração de Dados podem trazer vantagens quando aplicados a dados de amostras de coletas botânicas 
depositadas em herbários. A hipótese para a formulação da proposta foi que a análise dos dados espaciais de ocorrências poderia ser melhorada 
com o uso de algoritmos da mineração de dados, permitindo a identificação de erros e outliers em grandes volumes de dados. Em função do 
problema apresentado, este trabalho de pesquisa teve por objetivo principal a criação de uma metodologia com algoritmos de agrupamentos 
para a avaliação, identificação e melhora da qualidade em dados de espécies vegetais. Todo o desenvolvimento da proposta foi realizado com 
software livre, pois além do R, foi utilizado o sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL. A metodologia de pesquisa do trabalho foi 
estruturada por meio das seguintes etapas: 1) Avaliação dos dados geográficos das coleções científicas e identificação dos principais tipos de erros 
existentes; 2) Seleção de dados e aplicação de técnicas de limpeza e padronização; 3) Aplicação do algoritmo K-means da mineração de dados 
para verificar os clusters indicativos das coletas realizadas pelos pesquisadores dentro de um período e, a identificação de outliers; 4) Extração do 
conhecimento. Como estudo de caso, foram utilizados os dados do sistema Jabot (jabot.jbrj.gov.br), que é o banco de dados do Instituto de 
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o dataset contém os dados das coletas em um valor aproximado de 750.000 registros. Os resultados 
obtidos com a metodologia proposta foram positivos no sentido da identificação dos outliers e, foram obtidos da seguinte forma: as coletas de 
um determinado coletor foram selecionadas a partir do conjunto de amostras realizadas em um mesmo dia. As coordenadas presentes no dataset 
permitiram a aplicação do algoritmo K-Means e, a partir dos clusters gerados, foi calculada a distância euclidiana entre seus centróides. As 
maiores distâncias identificadas foram consideradas suspeitas, pois não é comum que um coletor possa realizar coletas em grandes distâncias em 
um mesmo dia.
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