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Aprendizado de Máquina (Machine Learning)

4 Vs Big Data



Aprendizado de Máquina (Machine Learning)

•Grande Volume de Dados
•Evolução das Técnicas Analí:cas
•Análise de Dados em Real Time
•Desenvolvimento de Aplicações 

Inteligentes

Era do 
Big Data



Aprendizado de Máquina (Machine Learning)

Tecnologia Atual:

- O avanço da automação
- Avanço do conjunto de tecnologias que chamamos de ”Machine Learning”
- Impacto da Robotização
- Dispositivos vestíveis



Aprendizado de Máquina (Machine Learning)

Usamos algoritmos de aprendizado de máquina 
várias vezes por dia sem saber

- Busca em sites como o google.com, e a sua razão 
de funcionarem tão bem está fundamentada em 
algoritmos de aprendizado de máquina

- Sites de serviços como amazon.com e Netflix usam 
sistemas de recomendação e aprendem suas 
preferências a cada clique ou compra que fizermos



Quando o filtro de spam do seu email filtra automa6camente 
toneladas de mensagens indesejadas, isso também é um algoritmo 
de machine learning.

Aprendizado de Máquina (Machine Learning)



Quando você usa o aplica6vo para ”marcar” pessoas nas fotos, do 
Facebook ou Instagram, ele reconhece as fotos de seus amigos, 
u6lizando técnicas de Machine Learning.

Aprendizado de Máquina (Machine Learning)



Machine Learning é um subcampo da Inteligência Ar6ficial que 
permite dar aos computadores a habilidade de aprender sem que 
sejam explicitamente programados para isso 

Aprendizado de Máquina (Machine Learning)



Machine Learning ou Aprendizado de Máquina é um método de análise
de dados que automa9za o desenvolvimento de modelos analí9cos. 

Usando algoritmos que aprendem intera9vamente a par9r de dados, o 
aprendizado de máquinas permite que os computadores encontrem 
insights ocultos sem serem explicitamente programados para procurar 
algo específico. 

Aprendizado de Máquina (Machine Learning)



Machine Learning



Machine Learning
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Machine Learning

Algoritmos de aprendizagem de máquina, aprendem a 
induzir uma função ou hipótese capaz de resolver um 
problema a partir de dados que representam instâncias do 
problema a ser resolvido 

Machine Learning

Processo de Aprendizagem

Input
( 1 e 2 )

Função
( ? )

Output
( 3 )

Machine Learning

E como um algoritmo encontra a função 
matemática que descreve este relacionamento?
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Machine Learning

As pessoas podem normalmente criar um ou dois bons 
modelos preditivos por semana; o aprendizado de máquina
pode criar milhares de modelos por semana 



Machine Learning

Detecção de Anomalias 

Resultados de pesquisa na Web 

Previsão de falhas em equipamento 

Anúncios em tempo real em páginas da web e dispositivos móveis

Análise de produtos através de mídias sociais



Machine Learning

Análise de sentimento baseada em texto 

Filtragem de spams no e-mail 

Detecção de invasão na rede 

Pontuação de crédito e próximas melhores ofertas 



Machine Learning

Reconhecimento de Padrões, 
Processamento de Linguagem Natural,
Tradução automá6ca, ...



Machine Learning

Visão Computacional



Machine Learning



O Processo de Aprendizagem
Machine Learning

Problema de 
Negócio

Datasets
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Avaliação Deploy
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O Processo de Aprendizagem



Tipos de Aprendizado

Supervisionado

Não-Supervisionado



Aprendizado Supervisionado

Usado sempre que o programa é treinado sobre um conjundo de dados 
pré-definido.

Baseado no treinamento com os dados pré-definidos, o programa pode 
tomar decisões precisas quando recebe novos dados.

Ex. Um classificador de análise de sentimentos, com tweets marcados 
com positivos, neutros, negativos sobre o lançamentos de uma marca de 
roupas.



Aprendizado Supervisionado

Dados de Treino

Algoritmo de 
Machine Learning

Modelo PreditivoNovos Dados Previsões



Aprendizado  Supervisionado

Dependendo do tipo de dados de saída, existem 2 subtipos de aprendizado 
supervisionado:

- Regressão

- Classificação



Aprendizado  Supervisionado
Os algoritmos de aprendizado supervisionado fazem 
previsões com base em um conjunto de exemplos 



Machine Learning – Classificação

Classificação é um sub-categoria de aprendizagem supervisionada,
onde o resultado pertence a um Conjunto Finito de possibilidades.

A classe ou atributo preditor é Categórico (ex. Sim/Não, Spam/Não Spam, etc)



Machine Learning – Classificação



Machine Learning – Regressão

Usamos regressão, quando o valor que está sendo previsto difere 
de um ”Sim/Não” e que siga um espectro con`nuo.

Ex. Prever um volume de açude, um preço de um a6vo de bolsa de valores, Lucro



Machine Learning – Regressão





Apredizado Não-supervisionado

Termo usado quando um programa pode  automaticamente 
encontrar padrões e relações em um conjunto de dados

Ex. Classificação de Notícias (esporte, política, show, 
filmes, acidentes, etc)

Ex. Grupos de usuários de um banco (Vip, master, normal, 
estudante) 



Apredizado Não-supervisionado

Este tipo de aprendizado, assemelha-se aos métodos que 
nós  seres humanos usamos para descobrir se certos 
objetos ou eventos são da mesma classe 

Ex. identificação de padrões de vendas baseados em perfis 
de clientes, segmentação



Apredizado Não-supervisionado

Termo usado quando um programa pode automaticamente 
encontrar padrões e relações em um conjunto de dados 



Apredizado não-supervisionado

O objetivo é organizar os dados de alguma forma ou descrever 
sua estrutura 



Apredizado não-supervisionado

Os exemplos mais comuns são:

- K-Means

- Singular Value Decomposition (SVD)

- Principal Component Analysis (PCA) 



Machine Learning - Algoritmos



Machine Learning - Algoritmos



Machine Learning - Algoritmos
Regressão - Árvores de Decisão – Naive Bayes
KNN 
Redução de Dimensionalidade
K-Means
Random Forest - Métodos Ensemble 
SVM ( Support Vector Machines )
Redes Neurais - Deep Learning
Análise de Redes Sociais
Sistemas de Recomendação
Classificador de Spam
Análise de Sen6mentos
Análise de Fraudes 
Análise de Texto (text mining)



Processo de Machine Learning



Treinamento, Validação e Teste

75 a 70% - dados de treino 
25 a 30% - dados de teste 



Treinamento, Validação e Teste

As vezes é necessário criarmos 
um dataset de validação:

75 a 70% - dados de treino 
20% - dados de validação
10% - dados de teste 



Treinamento, Validação e Teste
Machine Learning

Treinamento, Validação e 
Teste

n > 10.000



Treinamento, Validação e Teste

Cross-Validation



Machine Learning - Modelo
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Machine Learning - Modelo



Machine Learning - Modelo

O processo de ”fitting” um modelo a um dataset é chamado de 
treinamento do modelo 



Machine Learning - Modelo

Seu trabalho como Cientista de Dados é buscar sempre o 
melhor modelo possível para suas previsões

O modelo pode ser implantado para resolver o problema 
de negócio para o qual ele foi desenvolvido 

Lembre-se: um modelo de Machine Learning será usado 
para resolver um problema específico



Modelo

Classificação Regressão Clustering

Aprendizagem Não 
Supervisionada

Aprendizagem 
Supervisionada



Classificação

É o processo de identificar a qual conjunto de categorias uma 
nova observação pertence, com base em um conjunto de 
dados de treino contendo observações (ou instâncias) cuja 
associação é conhecida 



Classificação

Exemplo: determinar o diagnóstico de uma doença em um 
paciente, observando as características similares em outros 
grupos de pacientes 



Machine Learning - Modelo
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Variável Preditora Bom Ruim 

Status do Cliente 

Variável Target
Pode assumir os valores: 
Bom ou Ruim 



Classificação



Classificação



Classificação



Regressão

Um estudo de regressão busca, essencialmente:
associar uma variável Y -> variável resposta ou dependente 
a uma outra variável X ->variável explanatória ou independente)



Regressão

Como a Regressão pode ser usada?

• Investigação Científica

• Relações Causais

• Indentificação de Padrões



Regressão



Regressão 



Regressão



Regressão - Es;ma;va dos Mínimos Quadrados 

Y = α + β . X

Deve-se determinar α e β de 
modo que a somatória dos 
quadrados dos resíduos seja a 
menor possível

Método de Mínimos Quadrados 
Ordinários – MQO
(Ordinary Least Squares - OLS) 



Regressão

Y = α + β . X

Os coeficientes dessa reta 
podem ser estimados pelo Métodos 
dos Quadrados Mínimos



Regressão

Os valores de r variam entre -1.0 (uma forte relação negativa) até +1.0, uma forte 
relação positiva. 



Regressão

Consumo de Vinho 
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Alta Correlação Nega6va

r = -0.83



Regressão

Relacionamento
Linear Posi4vo

Relacionamento
Linear Nega4vo

Sem Relacionamento 
Linear



Aprendizagem Não-Supervisionada -Clustering
Antes da Clusterização Depois da Clusterização



Algoritmos de Aprendizagem Não Supervisionada 
Machine Learning

Algoritmos de Aprendizagem Não Supervisionada

Categoria Algoritmo

Algoritmos Baseados em Centroides K-means, Gaussian Mixture Model, Fuzzy c-mean

Algoritmos Baseados em Conectividade Algoritmos hierárquicos

Algoritmos Baseados em Densidade DBSCAN, Optics

Probabilísticos LDA

Redução de Dimensionalidade tSNE, PCA, KPCA

Redes Neurais / Deep Learning Autoencoders



Árvores de decisão
Random Forests
Descoberta de associações e sequência 
Boosting e bagging de gradiente 
Máquinas de vetores de suporte 
Redes neurais 
Mapeamento de nearest-neighbor
Cluster k-means
Mapas auto-organizáveis
Técnicas de otimização de busca local (por ex., algoritmos 
genéticos) 
Maximização da expectativa 
Análise Multivariada - Adaptive regression splines
Redes Bayesianas 
Kernel para estimativa de densidade 
Análise de componentes principais 
Decomposição do valor singular 
Modelos de Gauss 

Como Selecionar o Algoritmo Ideal Para Cada Problema? 

São muitos os 
algoritmos de 
Machine
Learning 



Qual algoritmo de Machine Learning devo 
usar? 

Depende.

Fatores:

- Precisão
- Tipo de Problema a ser Resolvido 
- Tempo de Treinamento
- Linearidade 
- Número de Recursos 
- Número de Parâmetros



Qual algoritmo de Machine Learning devo 
usar? 

Machine Learning

Algoritmo Tempo de 
Treinamento Precisão Linearidade

Regressão 
Logística

Árvore de 
Decisão N/A

Random Forest N/A

Redes Neurais N/A

SVM

Métodos 
Bayesianos

Classificação Binária (2 classes)

Alto

Moderado

Classificação Binária
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Qual algoritmo de Machine Learning devo 
usar? 

Classificação Mul6classe (mais de duas classes)

Machine Learning

Algoritmo Tempo de 
Treinamento Precisão Linearidade

Regressão 
Logística

Árvore de 
Decisão N/A

Random Forest N/A

Redes Neurais N/A

SVM
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Algoritmo Tempo de 
Treinamento Precisão Linearidade

Regressão 
Logística

Árvore de 
Decisão N/A

Random Forest N/A

Redes Neurais N/A

SVM

Classificação Multiclasse (mais de 2 classes)

Alto

Moderado



Qual algoritmo de Machine Learning devo 
usar? 

Regressão

Machine Learning

Algoritmo Tempo de 
Treinamento Precisão Linearidade

Regressão 
Logística

Árvore de 
Decisão N/A

Random Forest N/A

Redes Neurais N/A

SVM

Métodos 
Bayesianos

Classificação Binária (2 classes)

Alto

Moderado

Machine Learning

Algoritmo Tempo de 
Treinamento Precisão Linearidade

Linear

Árvore de 
Decisão N/A

Random Forest N/A

Redes Neurais N/A

Poisson

Regressão

Alto

Moderado



Qual algoritmo de Machine Learning devo 
usar? 

Não Supervisionados

Machine Learning

Algoritmo Tempo de 
Treinamento Precisão Linearidade

Regressão 
Logística

Árvore de 
Decisão N/A

Random Forest N/A

Redes Neurais N/A

SVM

Métodos 
Bayesianos

Classificação Binária (2 classes)

Alto

Moderado

Machine Learning

Algoritmo Tempo de 
Treinamento Precisão Linearidade

K-Means

PCA

Não Supervisionados

Alto

Moderado



O processo de aprendizagem
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que descreve este relacionamento? 



O processo de aprendizagem

Generalização

Se um algoritmo de Machine Learning deve:

Ser capaz de generalizar uma função matemática que 
faça previsões sobre novos conjuntos de dados

Caso contrário, ele não está aprendendo nada e sim 
memorizando os dados, o que é bem diferente. 



Componentes do processo de aprendizagem

Aprovação de Crédito



Componentes do processo de aprendizagemMachine Learning

Atributo Valor

Sexo Masculino

Idade 34

Salário Mensal R$ 18.000,00

Anos no Emprego Atual 3

Anos de Residência 7

Saldo Bancário R$ 32.671,94

Aprovação de Crédito de um Indivíduo
Aprovação de Crédito



Componentes do processo de aprendizagem
Aprovação de Crédito

Machine Learning

Componentes do Processo de Aprendizagem

Input

Output y

{Dados do cliente}

{Decisão Æ Crédito: Sim/Não}

Função alvo f: x Æ y {Representação do relacionamento} 
{Fórmula matemática desconhecida}

Dados (x1, y1), (x2, y2),...., (xn, yn) {Dados históricos}

Hipótese g: x Æ y {Fórmula a ser usada}

xX                       Dados do Cliente

Y                       Decisão -> Crédito: Sim/Não

f: x -> y Representação do relacionamento
Fórmula matemá6ca desconhecida

(X1, Y1), (X2, Y2), ..., (Xn, Yn)        Dados Históricos

g: x -> y Fórmula a ser usada



Componentes do processo de aprendizagem
Aprovação de Crédito – Modelo de Aprendizagem Machine Learning

Função alvo (desconhecida)
f: x Æ y

Dados de Treino
(x1, y1), (x2, y2),...., (xn, yn) 

Hipótese Final
g     f Algoritmo

Espaço de Hipóteses

Machine Learning

Função alvo (desconhecida)
f: x Æ y

Dados de Treino
(x1, y1), (x2, y2),...., (xn, yn) 

Hipótese Final
g     f Algoritmo

Espaço de Hipóteses

Machine Learning

Função alvo (desconhecida)
f: x Æ y

Dados de Treino
(x1, y1), (x2, y2),...., (xn, yn) 

Hipótese Final
g     f Algoritmo

Espaço de Hipóteses

Algoritmo 
Hipótese Final 

g ~ f

f1, f2, f3, ... -> uma função será Escolhida



Componentes do processo de aprendizagem

O Espaço de Hipóteses contém os recursos com os quais podemos trabalhar. 

O Algoritmo de Aprendizagem recebe os dados e 
navega pelo Espaço de Hipóteses
a fim de encontrar a melhor hipótese que gera o resultado desejado. 

Modelo de Aprendizagem



Componentes do processo de aprendizagem

Input ⇒ X = (x1, x2, ..., xd)  - Vetor de atributos do indivíduo

Machine Learning

Input Æ X = (x1, x2, ..., xd)

Weight (Peso)

Vetor de atributos do indivíduo

Wi é o peso do atributo



Componentes do processo de aprendizagem

Input ⇒ X = (x1, x2, ..., xd)  - Vetor de atributos do indivíduo

Machine Learning

Input Æ X = (x1, x2, ..., xd)

Weight (Peso)

Vetor de atributos do indivíduo

Crédito é Aprovado se                                                > threshold (valor limite) 

Machine Learning

Input Æ X = (x1, x2, ..., xd)

Weight (Peso)

Vetor de atributos do indivíduo

Crédito é Reprovado se                                                < threshold (valor limite) 



Componentes do processo de aprendizagem

Fórmula que Define as Hipóteses no Espaço de Hipóteses

Machine Learning

Fórmula que Define as Hipóteses no Espaço de Hipóteses

As diferentes combinações weight/threshold vão formar diferentes hipóteses
As diferentes combinações weight/threshold vão formar diferentes hipóteses



Componentes do processo de aprendizagem

Dados Linearmente Separáveis



Componentes do processo de aprendizagem

Algoritmo de Aprendizagem

Dados de Treino     (x1, y1), (x2, y2),...., (xn, yn)

Erro de Classificação

Ajuste 

Machine Learning

Algoritmo de Aprendizagem

Dados de Treino

Erro de Classificação

Ajuste

(x1, y1), (x2, y2),...., (xn, yn) 

Machine Learning

Algoritmo de Aprendizagem

Dados de Treino

Erro de Classificação

Ajuste

(x1, y1), (x2, y2),...., (xn, yn) 

Machine Learning

Algoritmo de Aprendizagem

Dados de Treino

Erro de Classificação

Ajuste

(x1, y1), (x2, y2),...., (xn, yn) 



Componentes do processo de aprendizagem

Iteração 1 

Iteração 2 

.......

Se os dados forem linearmente separáveis, 
o algoritmo fará diversas iterações até encontrar a linha que 
realmente separa as duas classes 



Componentes do processo de aprendizagem

Erros de Classificação

Ex: 
Credito negado quando deveria ser aprovado
DiagnósOco médico (Falso PosiOvo)
Classificação de NoTcias (esportes -> políOca)



Componentes do processo de aprendizagem

Machine Learning é Aprendizado a partir de Dados 



Componentes do processo de aprendizagem

Elementos do Processo de Aprendizagem 

Um Padrão Existe

Não há um único modelo matemá6co que
explique esse padrão

Dados estão disponíveis



Componentes do processo de aprendizagem

Input 

Output 

Função alvo - ?

Dados 

Hipótese - ?



Componentes do processo de aprendizagem

Aprendizagem Supervisionada 

Coleção de vetores de atributos 

Coleção de respostas observadas 

Queremos construir uma área de respostas (espaço de hipóteses) 
h(x) 

Machine Learning

Aprendizagem Supervisionada

Coleção de vetores de atributos
Coleção de respostas observadas

Queremos construir uma área de respostas 
(espaço de hipóteses)

h(x)



Componentes do processo de aprendizagem

Como sabemos se os valores de h(x) são bons ou ruins? 

H(x)



Componentes do processo de aprendizagem

Descreve quão bem resposta na área de respostas 
(espaço de hipóteses) se encaixa no conjunto de dados 
que está sendo analisado 

Cost Function

h(x) ⇒ função prevista

J(yi, h(xi)) ⇒ a Cost Function é um número que melhor representa
a relação entre esses elementos. 

Valores Observados Valores Previstos



Componentes do processo de aprendizagem

J1

J2 > J1 

Valores menores da Cost Function
significam um melhor ”fit”  (ajuste)

O objetivo do algoritmo de ML é aprender um modelo que 
minimize os erros (minimizar o J(yi, h(xi))

Cost Function



Componentes do processo de aprendizagem

Em problemas de regressão, h(x) é normalmente interpretada 
diretamente como a resposta a ser prevista 

h(x)

Peso

Altura



Componentes do processo de aprendizagem



Componentes do processo de aprendizagem

Comparando uma previsão contra o seu valor real, usando 
uma cost function, determinamos o nível de erro do algoritmo.

Por ser uma formulação matemática, a cost function expressa 
o nível de erro em uma forma numérica.

A cost function transmite o que é realmente importante
e significativo para seus propósitos com o algoritmo de 
aprendizagem. 

Cost Function: J(yi, h(xi))



Gradiente Descendente 

Objetivo:



Gradiente Descendente 

Cost Function
Gradient Descent

Parâmetros da Cost Function

Quanto melhor os valores de parâmetros, 
menor o valor de J. 



Gradiente Descendente

É ideal quando os parâmetros não podem ser calculados 
analiticamente (por exemplo, usando álgebra linear) 
e devem ser pesquisados por um algoritmo de otimização



Overfi:ng x Underfi:ng 



Overfi:ng x Underfi:ng 



Utilizar um modelo complexo que é capaz de reduzir 
consideravelmente o erro de previsão no dataset de treino, 
mas ao mesmo tempo não é tão generalizável a ponto de 
apresentar um bom resultado no dataset de teste 

Overfi:ng x Underfi:ng 



Overfi&ng x Underfi&ng 



Overfi&ng x Underfi&ng 



U6lizar um modelo simples que é bem generalizável,
mas não reduz consideravelmente o erro de previsão no dataset de treino 

Overfi:ng x Underfi:ng 



Overfi:ng x Underfi:ng 

Modelos mais 
simples 
(underfitting) 

Modelos mais 
complexos 
(overfitting) 



Overfi:ng x Underfi:ng 

A tarefa essencial de previsão 
é selecionar um modelo que se 
aproxime do ponto mínimo da 
curva de erro do dataset de 
teste 



Underfi:ng x Overfi:ng



Underfi:ng x Overfi:ng



Machine Learning - Algoritmos

Veremos agora os 
principais algoritmos
de Machine Learning



Outros Aplicações e técnicas de 
Apredizado de Máquina
KNN
K-Means
Random Forest 
Métodos Ensemble 
SVM – Support Vector Machines
Deep Learning
Análise de Redes Sociais
Sistemas de Recomendação
Classificador de Spam
Análise de Sen6mentos
Análise de Fraudes
Análise de Texto (text mining)



Aprendizado de Máquina - Tarefas



Acurácia = 
0.7222


