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RESUMO 

 

A revolução impulsionada na última década pela web levou a cartografia a experimentar 

um redescobrimento pelo público leigo, como evidenciado pela diversidade de produtos 

cartográficos acessíveis e, de fato, acessado pelo público. Junto com os avanços tecnológicos, 

facilidades como aumento da capacidade de armazenamento e captação de informação 

geográfica, vive-se uma abundância de informação. Devido a isto, a pesquisa caminhou na 

busca por soluções que adequam índices de similaridade textual em Nomes Geográficos, para 

que estes atributos tornem-se chave de ligação no processamento de consultas a bases de dados 

distintas. O objetivo é viabilizar o manejo e recuperação de uma grande massa de dados. Este 

indicador de similaridade foi testado e confrontado entre experimentos com dados simulados e 

dados reais de fontes conhecidas, tais como do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e Instituto Pereira Passos (IPP). Os principais resultados dos experimentos 

reconheceram padrões nos testes, como a importância da posição da variável ruído na cadeia 

de caracteres, como também limites de uso para componente de similaridade na integração de 

bases de dados. 
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ABSTRACT 

 

The revolution impelled in the last decade by the web took the cartography to try a 

rediscovery for the lay public, as evidenced by the diversity of accessible cartographic products 

and, in fact, accessed by the public. With the technological progress, means as increase of the 

storage capacity and reception of geographical information, one lives an abundance of 

information. Due to this, the research walked in the search for solutions that adapt indexes of 

textual similarity in geographical names, for these attributes to become connection key in the 

processing of consultations to bases of different data. The objective is to make possible the 

handling and recovery of a great mass of data. This similarity indicator was tested and 

confronted among experiments with simulated data and real data of known sources, such as of 

the Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) and Instituto Pereira Passos (IPP). 

The main results of the experiments recognized patterns in the tests, as the importance of the 

position of the variable noise in the chain of characters, as well as limit of use for similarity 

component in the integration of bases of data. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

 

Em movimentações militares, o transporte de tropas em território desconhecido é um 

processo logístico complexo, pois exige que informações sobre fluidez ou liberdade de acesso 

de uma via, sejam levantadas em campo e transmitidas para atualização dos planos de transporte 

instantaneamente. Isto é necessário pelas repentinas alterações das vias de acesso, seja por uma 

obstrução intencionada ou por barreiras naturais. O fato é que estas intempéries são as maiores 

responsáveis pelas alterações de trajeto, e cabe ao condutor no instante que descobre a obstrução 

a decisão de qual rota seguir. Este ponto caracteriza a demanda de programas computacionais 

para apoiar atividades operacionais, táticas e estratégicas. Sem o uso de tais ferramentas, muitas 

decisões são tomadas baseadas apenas na experiência do condutor, o que em muitos casos 

aponta para um resultado distante do ótimo. Esta nova rota, quando não apoiada pela 

cartografia, pode gerar graves consequências, como atrasos ou o fracasso do transporte 

(NAZÁRIO, 1999).  
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FIG. 1.1 Esquema do projeto de visualização geoestratégica 

Tendo em vista a necessidade de aperfeiçoar o canal de comunicação para a 

sistematização da logística de equipes de campo. O Instituto Militar de Engenharia (IME) 

idealizou o projeto de visualização geoestratégica. Este instrumento de gestão logística atua no 

junto a equipes de campo, no apoio à tomada de decisão em tempo hábil. 

Este projeto visa customizar processos de cartografia rápida, representados na FIG. 1.1. 

No primeiro nível encontra-se a fase de aquisição dos dados obtidos por aerofotos, levantados 

por veículos aéreos não tripulados (VANTS), e imagens de satélites ou folhas cartográficas 

levantadas previamente. Após a aquisição, estes dados serão transmitidos e carregados por sinal 

de rádio até o computador instalado no veículo de transporte. Por meio de uma interface, os 

dados serão processados, resultando em mapas mais atualizados do percurso até análise de 

dominância em terrenos. Esta associação, onde cada localização no espaço recebe um valor 

numérico de atributo que descreve uma superfície sobre o plano, definido pelos casos de dados 

com 2.5D (CÂMARA, 2005). Na última etapa, o resultado do processamento será armazenado 

no banco de dados geográfico no qual, idealiza-se compor a completitude de toponímias através 

de bases de dados disponíveis na Internet. 
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1.2. POSICIONAMENTOS DA PESQUISA 

 

 

A visão de uma terra digital na forma de Sistema de Informação Geográfica (SIG) tem 

apurado a imaginação, tanto como uma ferramenta de mapeamento altamente interativo e on-

line, como um padrão de transmissão do contexto geográfico para as grandes massas 

(CÂMARA, 2001).  

Em geral, os produtos gerados por um SIG vinculam-se ao espaço de forma a atuar em 

diversos cenários da ciência, operando com aquisição e edição de dados; gerenciamento de 

banco de dados; análise geográfica dos dados; e representação dos dados. Essas habilidades 

tornaram o SIG ferramenta essencial em projetos de fenômenos climáticos, humanos, sociais, 

econômicos, entre outros. Deste modo, o seu desenvolvimento dentro de outras ciências 

caracteriza a multidisciplinaridade deste instrumento de pesquisa e tomada de decisão. Geord 

(1986, p.7) classificou como “... a síntese na encruzilhada dos métodos de diversas ciências”. 

A explicação desta abrangência do SIG está na grandeza “espaço”, esta linguagem tão comum 

para qualquer indivíduo reúne profissionais de diferentes formações na análise e discussão da 

informação visualizada no espaço métrico. 

Ao se trabalhar com informações originadas em várias ciências, existe uma necessidade 

de buscar estratégias de recuperação e exploração da visualização dos dados (CÂMARA, 2001). 

Do ponto de vista tecnológico, o espaço empregado como referência para exploração de dados 

permite agregar compreensão e discernimento na construção da informação (BISHOP, 1994). 

A instrumentalização da informação para concepção de um SIG tem como característica a 

multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade (CÂMARA, 2001). Sua solução depende da 

integração de várias ciências, e este contexto reflete a demanda de armazenamento de diferentes 

tipos de dados para que agrupados sob a forma de registros em formato lógico constitua um 

Banco de Dados Geográfico (BDG). 

A demanda por maior agilidade na transferência da informação aliada à necessidade 

constante de tomada de decisão, refletida na contextualização do projeto de visualização 

geoestratégica, evidencia como parte componente um modelo de SIG que atua recuperando 

dados em tempo real com características bem definidas: 

-a utilização de fontes distribuídas por bases de dados diferentes; 

-associação entre bases de dados por geometrias e Nomes Geográficos (NG). 
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A busca por soluções para enriquecer o conteúdo de suas bases de dados com mínimo 

de custo apontou a iniciativa da Infra Estrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), que visa 

promover um ordenamento na geração, armazenamento, acesso, compartilhamento e 

disseminação da geoinformação (INDE, 2011). Entretanto, o processo de consulta a bancos de 

dados distintos se torna inviável enquanto em sua concepção se estes bancos não se alinhem 

aos padrões da INDE. Isso ocorreu devido ao custo para integrar as bases de dados, ou pela 

redundância de registros gerados na concepção dos diferentes tipos de modelagem do BDG. 

Este entrave é causado também pela carência no suporte de aplicações não convencionais em 

BDG. O trabalho de integração de bases de dados distintas é uma vertente que requer pesquisa 

no assunto quando o interesse é trabalhar com outros tipos de dados, além dos tradicionais 

(CÂMARA, 2001). E para este contexto, é adequado aplicar ideias e tecnologias de similaridade 

textual no apoio as conexões entre BDG’s particularmente nas instâncias dos nomes das feições, 

ou seja, Nomes Geográficos (BISHOP, 1994).  

O mapa e seu poder de síntese, ainda facilitado pela versatilidade da tecnologia de SIG, 

tem alcançado um público cada vez maior por meio de bases cada vez mais interoperáveis de 

instituições produtoras de geoinformação. Este tema bastante relevante para o melhor proveito 

e reuso de recursos levantados por trabalhos de engenharia (CÂMARA et al, 2009). 

A crescente demanda de informação faz com que a pesquisa em ferramentas de inovação 

tecnológica tenha por premissa a necessidade de gerar e armazenar grandes quantidades de 

registros. Sendo assim, no contexto da replicação de dados, a temática de Banco de Dados 

Geográfico (BDG) converge para questão central do trabalho. Tratando o problema da 

perspectiva do universo estrutural (FERREIRA, 2006), onde incluímos os conceitos da 

realidade a serem armazenados no computador, ou seja, no BDG, utiliza-se variáveis que dão 

sentido à questão de espacialidade de modelos formais para entidades geográficas. São eles: 

campo geométrico, que armazena a geometria do registro (ponto, linha ou polígono) por um ou 

vários pares de coordenadas; e campo; que arquiva seu nome geográfico. 

Com advento do sigweb a facilidade de partilha de dados permitiu ao usuário de SIG 

dispor de um conjunto de opções de dados sobre uma mesma região. Segundo Coelho (2010) 

esta oferta de dados potencializa a ocorrência de ambiguidades. Nesse caso, aplica-se a 

afirmação de que “a região não é mais representada por uma única função biunívoca”. Ou 

seja, existem diferentes representações tanto de dados geométricos quanto alfanuméricos para 

um mesmo lócus geográfico. 
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Instituições públicas e privadas têm o trabalho de mapeamento com objetivos distintos. 

Então, pela variedade de interesses sobre uma mesma região, é comum a sobreposição de 

projetos de mapeamento em áreas de grande potencial comercial. O resultado desses atrativos 

para o BDG está materializado pelo conjunto de opções metodológicas de coleta e levantamento 

cartográfico. Isto explica a ambiguidade de tuplas em BDG sobre pontos, linhas, polígonos, 

inclusive Nomes Geográficos. Sendo assim, as considerações abordadas até aqui levam a 

conclusão da existência de BDG’s conflitantes. 

Em função do problema quanto à abundância e redundância de geoinformação, esta 

pesquisa caminhou na busca por conhecimentos relativos à temática que conduziu à necessidade 

do levantamento e análise comparativa do material bibliográfico referente às métricas de string. 

Tais análises, por sua vez, desdobraram-se para a questão da necessidade de seleção de uma 

métrica de similaridade para os conflitos de cadeia de caracteres e consequentemente para a 

criação de um índice de similaridade. 

O ganho no uso do índice de similaridade em Nomes Geográficos para processamento 

de consultas às bases de dados distintas, reutiliza os princípios da Computação para manejo e 

recuperação de uma grande massa de dados, são elas: 

• unicidade de dados: evitando assim duplicações de informação; 

•garantias de integridade da fonte: os dados não podem perder suas características 

originais ou sofrer alterações; 

• ganho de completude: a associação de dados que ajudam a explicar fatos; e 

• consistência: os atributos devem apresentar fidedignidade com as dimensões que as 

compõem. 

Bem como economia de horas de trabalho com projeto de integração de dados, o que 

implica no ganho de velocidade em projetos exploratórios da cartografia. 

As possibilidades abertas pela consulta ambígua à fonte de dados heterogênea 

enriquecem toda resposta condicionada a BDG, tornando-o dotado de recursos para interpretar 

e processar dados oriundos de diversas fontes, bem como localizar e acessar as próprias fontes. 

 

 

1.3. JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 
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No cenário internacional, na década de 50, os EUA e Inglaterra deram os primeiros 

passos na automação do processamento de dados com características espaciais, com o objetivo 

geral focado na economia de recursos da produção e manutenção de mapas (CÂMARA, 2001). 

E este olhar sobre os processos da produção cartográfica são os mesmos aplicados nos dias 

atuais. Consiste em produzir mais produtos, mais resultados, utilizando o mínimo de recurso. 

Trata-se de um paradigma; produzir mais resultados minimizando seu custo. Esta declaração 

aparentemente verdadeira que leva a uma aparente contradição lógica, mais produção com 

menos material, apura o desafio da engenharia cartográfica, como outras engenharias. Durante 

os últimos anos, o que se tem visto é o nascimento de outro modelo de SIG, passando do modelo 

tradicional de sistemas, no qual o operador tem acesso apenas às bases de dados disponíveis em 

seu computador, para um modelo de sistema cada vez mais distribuído com bases de dados 

emprestadas, e todos trabalhando de forma independente e interoperáveis (ALAMEH, 2001). 

Na FIG. 1.2 representa o esquema de interoperabilidade, no qual o usuário dispõe de 

consultas por WFS, WMS, WCS e, protocolos de conexão direta a bases de dados distintas. 

Esta evolução proporcionada pelos avanços da Tecnologia da Informação é o caminho para 

demanda de informação geográfica. Entretanto, esta opção tecnológica tem aberto lacunas, 

como o problema da replicação de dados (XAVIER, 2008). 

 

 

FIG. 1.2 Representação do potencial de consumo de bases de dados distintas 
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A estruturação e organização do material que se tem disponível é o primeiro passo do 

processo de análise. A coleta das informações existentes é uma etapa valorosa da pesquisa, 

extremamente aplicada no anteprojeto. Esta fase norteia a real necessidade de levantamentos 

locais, o que poupa tempo e custos de levantamentos desnecessários. A seguir são apresentadas 

algumas fontes de dados dos principais produtores de informação geográfica.  

A TAB. 1.1 representa uma síntese das fontes produtoras de Geoinformação, 

apresentada pela INDE no Plano de Ação para Implantação da Infra-estrutura Nacional de 

Dados Espaciais (CONCAR, 2009). Nota-se neste levantamento preliminar a quantidade de 

instituições responsáveis pela produção do atributo Nome Geográficos. Logo, ao considerar 

que cada instituição tem uma abrangência nacional, em que, muitos de seus temas contemplam 

áreas e competências de outras instituições, o resultado é sobreposição de áreas de mapeamento. 

Isto realça a importância do atributo NG na consolidação de bases de dados (FREITAS, 2005). 

 

TAB. 1.1 Fonte: Plano de Ação para Implementação da INDE Cap. 3 p.64

 

 

Acerca da proposta de reaproveitar bases de dados, elencada em diversos trabalhos 

acadêmicos, abrangendo principalmente no campo da Ciência da Computação (LIMA, 2002). 

O Brasil impulsionado pela customização de produção deste tipo de dado, tem implementado 

medidas para evitar a duplicação de esforços e recursos, através da regulamentação de padrões 

de dados. A INDE obriga, por força de lei, o uso e disponibilização de geodados nos padrões 

da OGC (FREITAS, 2005). 

Contudo, acredita-se que existe a necessidade de uma maior compreensão de 

mecanismos que promovam o intercâmbio de bases que não seguiram qualquer padronização, 

o que ainda se demonstra um desafio no uso das geotecnologias. 
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Este trabalho visa consumir dados de diferentes fontes de informação. Buscando a 

interoperabilidade pela equiparação de DBG por meio do atributo NG, a pesquisa busca resolver 

os problemas de associações entre feições do próprio banco quanto à consulta pela similaridade 

de bancos externos alheios a qualquer padronização. 

Esta questão é um o desafio para a Cartografia, pois trata de questões de similaridade 

textual, no sentido de combinação de bases de dados para depois condicioná-las as consultas 

em BDG com índices que assegurem a fidedignidade da informação colocando à disposição 

toda a sua utilidade. 

 

 

1.4. PREMISSAS DA PESQUISA 

 

 

Foi empregada a noção de similaridade na qual admite uma mensuração de quão duas 

cadeias de caracteres são semelhantes entre si. Por premissa está quantificação de similaridade, 

esta fundamentada no espaço métrico. E por sua vez, fornece a noção de distância e 

proximidade relativa a ideia da primeira lei da geografia “todas as coisas são parecidas, mas 

coisas mais próximas se parecem mais que coisas mais distantes” (MILLER, 2004). 

Para que o mesmo sentido seja aplicado a Nomes Geográficos. É adotada a relação de 

proximidade como resposta do indicador de similaridade. Logo, se a similaridade entre duas 

cadeias de caracteres obtiver valores próximos de zero, significa que existe simetria entre os 

NG. Em síntese, valores próximos de zero, maior simetria, já para valores próximos de um, 

maior assimetria.  

 

1.5. OBJETIVO 

 

 

O objetivo deste estudo é através do campo textual presente no BDG, denominado 

“nome geográfico”, verificar os limites de eficiência quando se muda o índice de similaridade 

para propor um limiar de aceitação para similaridade de Nomes Geográficos. 
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1.6. DESCRIÇÕES DOS CAPÍTULOS 

 

 

Esta dissertação encontra-se dividida em 6 capítulos, apresentados na sequência. O 

Capítulo 2 faz uma síntese nas temáticas apreciadas pelo problema. São elas: SIG, Banco de 

dados Geográfico, Nomes Geográfico, e, ao final, o detalhamento das métricas de texto.  

O Capítulo 3 apresenta um novo indicador de similaridade, seu processo de validação 

pontuando suas justificativas no espaço métrico e na implantação de consultas a bases de dados 

distintas. 

O Capítulo 4 enquadra a pesquisa no método científico, ao descrever a metodologia 

utilizada para os dados simulados, e sua verificação em dados reais. 

O Capítulo 5 confronta os resultados alcançados por simulação e aplica os 

conhecimentos descobertos verificando com dados reais, se os intervalos de similaridade 

atendem ao propósito.  

O Capítulo 6 é destinado às conclusões e sugestões para trabalhos futuros. 
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2. BASE CONCEITUAL  

 

 

 

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

 A pesquisa bibliográfica realizada procurou conhecer os trabalhos desenvolvidos nas 

temáticas que ajudariam a base de sustentação da pesquisa. Estas temáticas são delineadas pelos 

conhecimentos nos principais assuntos: Sistema de Informação Geográfica (SIG), Banco de 

Dados Geográfico (BDG), Métricas textuais (String Metric), espaço métrico, codificação 

(encode) e Nomes Geográficos (NG). 

 

2.2. SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

 

Na atualidade o nome mais difundido pela aplicação multidisciplinar no tratamento da 

informação espacial é Sistemas de Informações Geográficas, os chamados SIG; ou GIS, do 

inglês Geographic Information Systems. Trata-se de uma poderosa estrutura que reúne um 

conjunto de instrumentos e tecnologias capaz de sistematizar a gestão computacional de dados, 

sua utilização permite capturar, armazenar, recuperar, analisar e apresentar dados geográficos 

(ARANOFF, 1989). 

FIG. 2.1 O Sistema de Informação Global como uma metáfora da Terra Digital.  

Adaptado: Paper Geographical Information Engineering in the 21st (CÂMARA, 2009) 
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Retratar pontos de vistas sobre a realidade traz um desafio na esquematização do fluxo 

de informação do SIG. Por exemplo, a compreensão de um evento climático, que requer uma 

visão do problema a partir de diferentes perspectivas: como especialistas de meio ambiente, dos 

políticos e dos cidadãos comuns. Cada um deles utiliza conceitos específicos e trata o problema 

em observações de diferentes escalas geográficas. A interdisciplinaridade do SIG é retratada na 

FIG. 2.1 com esquema que sintetiza diferentes grupos de pessoas, usuários comuns e até 

cientistas de disciplinas distintas em que combinam ideias diferentes sobre um mesmo assunto 

(CÂMARA, 2001). Esta variedade de conceito e interpretação tem sua importância para visão 

institucionalizada do fluxo de informação do SIG em três níveis. 

No primeiro nível, mais externo do esquema, estão representados os grupos de 

diferentes usuários: cidadãos, políticos e cientistas. Os cidadãos desempenham a função de 

consumidor e/ou fornecedor da informação. Consumidor porque o mesmo consulta as 

informações disponíveis no SIG, e toma uma decisão: Adiantar o horário de saída consultando 

o trânsito há ainda o papel de fornecedor da informação, mais presentes em sistemas 

colaborativos: o cidadão contribui enviando seu dado para o SIG, como exemplo é o processo 

de reambulação, em que o cidadão informa o nome geográfico de sua região. Já os políticos se 

utilizam dos conhecimentos reunidos no SIG no apoio do processo de legislar pontos de 

intervenção na sociedade. Exemplo é delimitação de áreas de proteção ambiental em bacias 

hidrográficas. Em todos os grupos de usuário se tem uma visão global do evento, de um 

determinado ano, ou uma visão local da mudança multitemporal. A aplicação também deve 

proporcionar maneiras de melhorar a compreensão de eventos dentro de temáticas, por 

exemplo, a chuva e a mudança climática. Este evento exemplifica como funciona a interação 

das informações entre os grupos. O cidadão tem interesse em saber se leva guarda chuva ou não 

ao sair para o trabalho; o político se preocupa se a quantidade de chuva carregará as reservas 

de água; e o cientista compõe sua série temporal e predita outros eventos, como eventos 

extremos. 

No nível seguinte é observado como a comunicação da informação geográfica circula e 

interage com outros grupos de trabalho. Neste nível existe a troca de conhecimentos entre os 

grupos, seja por meios de divulgação dos dados científicos e/ou leis e políticas e/ou dados 

temporais. 

No terceiro nível, está representado como estes diferentes grupos estão interligados pelo 

suporte e funcionalidades do SIG. Este pode ser utilizado para interligar os dados científicos a 

modelos para concepção de leis e políticas públicas, resultando em informações que vão de 
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blogs a relatórios independentes. Assim, o SIG pode ser capaz de conectar os recursos de 

informação de inesperadas formas e inovações. Esta ligação que também deve considerar várias 

escalas temporais e espaciais (CÂMARA et al, 2009). 

Goodchild em 1992 atribuiu ao SIG uma visão do potencial de representação discreta 

da realidade geográfica, na forma de um ou mais objetos geométricos que associada a atributos, 

agrega grande funcionalidade às operações geométricas, criar novos objetos, calcular as 

relações entre objetos, e também para simples consulta (GOODCHILD, 1992). Já Gilberto 

Câmara e Antonio Miguel Monteiro (CÂMARA et al, 2008) destacam que “trabalhar com 

geoinformação significa, antes de mais nada, utilizar computadores como instrumentos de 

representação de dados espacialmente referenciados” Câmara, G et al (2008, p2.2.1) [Grifo 

nosso]. 

A centralidade da Ciência da Computação aliada à Engenharia Cartográfica indica 

quanto estas ciências estão correlacionadas, e que num sentido mais amplo na coleta de 

definições, mostraria o SIG como o viés cartográfico na Computação (CÂMARA, 2001). 

O envolvimento entre estas duas ciências encadeou uma evolução conjunta 

materializadas nas aplicações de SIG. Este efeito, entre outros fatores, deve-se ao progresso 

computacional de hardware e software e suas habilidades na solução de problemas, e 

quantificação de dados na ótica do espaço. 

Por auxiliar de maneira rápida e eficaz a gestão das informações a popularização do SIG 

justifica-se ao maior aparelhamento de órgãos públicos e privados, bem como a demanda por 

informação espacializada, tornando necessária a existência de uma base de dados 

georreferenciada. 

A origem do termo “georreferenciada” deriva dos radicais gregos “geo”, que significa 

"Terra", junto com “referência” que, para este caso especifico, tem noção de topologia. Para 

que sejam descritos com BDG, os dados ficam associados a um sistema de coordenadas 

conhecido, ou seja, vinculam-se a pontos reais dispostos no terreno, caracterizados, em geral, 
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pelas suas coordenadas de latitude e longitude (FITZ, 2008). Na FIG. 2.2 temos uma visão 

simplista de como um dado não espacial tem sua associação ao espaço. 

 

 

FIG. 2.2 Georreferenciamento de endereços 

 

Ainda na FIG. 2.2, pode-se observar que um conjunto de dados, como endereços destas 

instituições, pode ser materializado no espaço. Na primeira etapa temos o atributo endereço de 

cada instituição, mas sua posição geográfica é determinada quando este atributo é localizado 

numa base cartográfica e desta forma obtém-se o par de coordenadas, que é representado na 

terceira parte. 

Aronoff em 1989 definiu base de dados georreferenciada como: 

“(...) um sistema provido de quatro grupos de aptidões para manusear dados 

georreferenciados: entrada, gerenciamento, manipulação, análise e saída. Os dados 

são georreferenciados quando estes possuem basicamente duas 

características:dimensão física e localização espacial”. 

 

Esta visão de SIG foi aprimorada no esquema de CÂMARA, (2001), representado na 

FIG. 2.3, pode-se visualizar de modo generalista um esquema gráfico de um SIG concebido 

para aplicações genéricas. 

Numa visão abrangente, o SIG se compõem com os seguintes componentes: 

• Interface com usuário; 
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• Entrada e integração de dados; 

• Funções de consulta e análise espacial; 

• Visualização e plotagem; 

• Armazenamento e recuperação de dados (organizados sob a forma de um banco de 

dados geográficos).  

 

FIG. 2.3 Esquema clássico do relacionamento entre componentes de SIG, estruturado 

na visão de Câmara em 2001. 

Estes componentes demonstram o relacionamento padrão, com uma interface, que 

oferece uma visualização — normalmente um mapa dos dados consultados, no nível mais 

próximo ao usuário, a interface — mediador do usuário com os processos de SIG definem como 

é operado e controlado. No nível intermediário, um SIG deve ter mecanismos de processamento 

de dados espaciais. No nível mais interno do sistema, um sistema de gerência de bancos de 

dados geográficos oferece armazenamento e recuperação dos dados espaciais e seus atributos 

(CÂMARA, 2001). 

 

2.3. BANCO DE DADOS GEOGRÁFICO 

 

 

O BDG é uma instrumentalização da informação, componente essencial de um SIG, 

trabalha independentemente de como um sistema entende o espaço geográfico. Seu principal 

uso é o armazenamento de dados, que agrupados sob a forma de registros de formato lógico, 

traz luz a inúmeras consultas de seus dados. 
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A pesquisa nesta área da Computação, na especificidade de características relacionadas 

ao espaço, surgiu a partir da preocupação com o suporte a aplicações não convencionais. 

Apontada pela primeira vez na descrição de como a necessidade de trabalhar com outros tipos 

de dados, além dos tradicionais, como tipos de dados espaciais, temporais e espaço-temporais, 

(SCHNEIDER, 1997) consolidou-se um caminho na concepção do ideal de gerenciamento de 

dados espaciais que, em síntese, significa trabalhar a base de dados junto com qualquer atributo 

a ele georreferenciado. 

Acerca disto, surgiram as representações computacionais de atributos de objetos. Nota-

se: quando nos referimos a “atributo”, entende-se qualquer informação descritiva (nomes, 

números, tabelas e textos) que estão relacionadas com um único objeto, elemento, entidade 

gráfica ou um conjunto deles (SCHNEIDER, 1997). 

Apesar da existência de um grande número de modelos de lógicas conceituais para 

elaboração de BDG, nos atemos a um ponto específico comum à maioria das modelagens 

relacionais, que são as pontes de ligação entre tabelas. Estas pontes, também definidas como 

chave primária, consolidam restrições específicas de critérios para consistência do banco de 

dados, podendo ser definidas em nível de coluna ou em nível de tabela.  

Na FIG. 2.4 é demonstrado em dois níveis, na linha superior, um diagrama de classe 

simples com apenas um relacionamento entre duas tabelas. A linha inferior evidencia uma 

abstração de execução entre estas duas tabelas, na qual obtemos a visualização das fronteiras 

da unidade federativa do Rio de Janeiro, com a consulta dos limites de cada município. Este 

simples experimento demonstra como alguns dos benefícios do Banco de dados podem e devem 

ser aproveitados com dados georreferenciados na manipulação de sua geometria. 

Para retornar a geometria com o limite de unidade federativa do Rio de Janeiro, basta 

consultar todos os limites de município do RJ, deste modo, não existe a necessidade de 

armazenar as informações de vértice do limite territorial do estado do Rio de Janeiro. Pois já 

existia esta informação na tabelas de municípios, só que sedimentada por município. Este uso 

lógico dos dados protege a base de redundâncias de dados. 

 

 

 

 

FIG. 2.4 Esquema clássico do relacionamento entre componentes de SIG, estruturado 

na visão de Câmara em 2001. 
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Ainda na FIG. 2.4 nota-se que os campos [codmun] e [cod] das tabelas “Tb_UF” e 

“Tb_municipios”são chaves primárias e indexadores de suas tabelas, e que existe uma restrição 

de nulidade sobre uma coluna [codmun] da tabela “tb_municipios”, que indica que nenhuma 

linha do campo [geom] de “tb_munic” pode ter o valor de “tb_uf” nulo. Logo, este é um 

exemplo da vantagem do processo de normalização para representação de uma realidade 

modelada. 

Outro ponto necessário para a síntese da discussão é o conceito de chave primária — 

PK (primarykey) e chave estrangeira — FK (foreignkey). Seja a tabela. “tb_UF” formada pelo 

[cod] da unidade federativa definida como PK. Indica que quaisquer de suas linhas “não” 

podem ter valores idênticos em sua tabela. Já uma FK de uma tabela, trata-se da utilização de 

uma PK de uma tabela estrangeira que a ela fica atrelada. Indica que, para cada linha de tabela, 

deve haver uma linha com outra tabela correspondente (FERREIRA et al., 2011). 

 

2.1.1 CODIFICAÇÃO DE CARACTERES 

Outro ponto que a ser considerado são os diferentes tipos de codificações textuais 

existentes. A codificação de caracteres é um padrão que traduz, para a linguagem de máquina, 

como uma cadeia de caracteres pode ser interpretado e armazenado na memória do computador 

(números ou pulsos elétricos). Por exemplo: o código morse que codifica as letras do alfabeto 

latino e os numerais em sequências de pulsos elétricos de longa e curta duração. Desta forma, 

o sistema entende que “SÃO GONÇALO” é interpretado como um binário “01010011 

11100011 01101111 00100000 01000111 01101111 01101110 11100111 01100001 01101100 

01101111” (SPOLSKY, 2003). Esta interação entre linguagens de alto nível foi um grande 

problema de interoperabilidade, e teve seu ápice na década de 60, no qual existiam mais de 60 

maneiras diferentes de representar os mesmos caracteres.  

Este problema de trabalhar com diferentes formatos têm semelhança aos problemas de 

integração dos usuários de SIG, no qual, cada fabricante implementa do seu jeito a manipulação 

dos seus dados (SPOLSKY, 2003). Isto acontece também para codificação de caracteres. 

Um exemplo prático dos prejuízos de entendimento de textos interpretados em 

computadores que não continham sua codificação de caracteres é receber um email de 

computador búlgaro. Dependendo de qual configuração que o remetente utilizou em seu texto, 

será interpretado com vários caracteres desconhecidos criando dificuldades do seu 

entendimento (SPOLSKY, 2003). 
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Em busca da padronização a American Standard Code for Information 

Interchange(ASCII) iniciou um conjunto de medidas para garantir a interoperabilidade entre as 

máquinas. Na trajetória desta evolução em direção à padronização surgirão outros formatos 

como do UNICODE que possuía um objetivo semelhante de substituir esquemas de codificação 

de caracteres existentes pelos esquemas padronizados de transformação, chamado Unicode 

Transformation Format, ou UTF (SPOLSKY, 2003). Deste então outros formatos foram 

surgindo (Anexo1). 

Os encodings mais usados nos sistemas brasileiros são UTF8 e LATIN1. E mesmo 

estes que estão contemplados com a língua latina sofrem distúrbios entre si. Por exemplo, 

quando um dado escrito na codificação UTF-8 “São Gonçalo” e interpretado em LATIN1 este 

é representado por “SÃ£oGonÃ§alo”. Por outro lado, também pode acontecer, “São Gonçalo” 

escrito em LATIN1 e interpretado em UTF8 que resulta em “S\E3o Gon\E7alo”. 

 

 

2.4. NOME GEOGRÁFICO 

 

 

O nome de “batismo” de um lugar, chamado e Nome Geográfico (NG) é a primeira 

etapa para a identificação e associação cognitiva do processo de mapeamento. Um documento 

cartográfico recebe nomes de valor explicativo que adicionam entendimentos às informações 

sobre objetos geográficos. Menezes e Santos (2006) afirmam que: 

“os nomes geográficos refletem o caráter de uma paisagem humanizada, 

através de uma personificação própria, que a individualiza e a diferencia de qualquer 

outra área. Passam assim a se constituir em uma linguagem geográfica fundamental 

que, dizendo muito sobre o terreno, têm uma importância enorme para a Geografia e 

a Cartografia.” 

Esta exposição da variável textual qualifica sua importância para as ciências como a 

Geografia e Cartografia. Tão logo, este valor é manifestado nos SIG como variável de requisito 

para completitude de um BDG. Exemplos motivadores da importância que estes atributos 

textuais estão evidenciados durante alguns processos cartográficos, como a utilização de 

diferentes fontes produtoras de informação geográfica, ou no processo de georreferenciamento 

de endereços. 

O armazenamento de dados sobre uma área do conhecimento, de forma que se possa 

recuperá-los eficientemente, é uma preocupação antiga. Diante do exposto, a INDE tem 
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apontado uma diversidade de atores e tratando fontes de dados como repositórios de 

informações relacionadas a uma mesma área. Com o avanço da tecnologia e a redução no custo 

de armazenamento dos dados em meio eletrônico, cada vez mais se mantém informações a 

respeito de diferentes áreas e domínios do conhecimento. Associada a este custo reduzido está 

a facilidade de criar, manter e consultar tais dados. 

Segundo Coelho (2010), existe um contrassenso quanto à escassez de mapeamento em 

regiões do Território Nacional, com a abundância de informação geográfica em outras. A 

crescente oferta de dados geográficos potencializa a ocorrência de ambiguidades. O resultado 

disto está no desperdício de energia em horas de trabalho na adequação de diferentes fontes de 

informação, em que sua recuperação é feita unicamente pelo predicado textual, ou seja, a chave 

de ligação que relaciona objetos geográficos é o NG que, por vezes, não segue uma 

padronização quanto à sua denominação nas diferentes regras da língua.  

Exemplo clássico dessas divergências de grafia dos nomes geográficos que constam na 

lei de criação dos municípios (com grafia recomendada pelas normas ortográficas da língua 

portuguesa) são: “Majé e Magé”; “Moji das Cruzes e Mogi das Cruzes”.Quando se trata de 

banco de dados, qualquer alteração da grafia do nome geográfico tem desdobramento na 

replicação do registro do mesmo. Tais problemas acarretam divergências procedurais como nas 

instruções de recuperação, entrada e edição de dados. Isto porque o BDG realiza a operação de 

identificação por meio de identidade e relacionamento. Assim, dados dois NG serão 

considerados idênticos se, e somente se, forem iguais. 

 

2.5. MÉTRICAS DE SIMILARIDADE 

 

 

Nesta revisão agrupamos os indicadores de acordo com suas semelhanças e/ou 

diferenças, estabelecendo uma classificação. Este processo é a mais simples atitude para 

organização das métricas de similaridade de modo geral. A definição de classe da programação 

ajuda o processo de compreensão do uso de uma classificação de indicadores. 

“...classe é uma estrutura que abstrai um conjunto de objetos com características 

similares. Uma classe define o comportamento de seus objetos através de métodos e os 

estados possíveis destes objetos através de atributos. Em outros termos, uma classe 

descreve os serviços providos por seus objetos e quais informações eles podem 

armazenar....” (Wikipédia, 2014) 
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Sabe-se que conhecer todos os indicadores é tarefa difícil. No entanto ao classifica-los 

em grupos é possível mensurar uma maior quantidade de indicadores. 

A utilização de métricas textuais é um dos fundamentos que permitem o processamento 

de consultas a bases de dados ambíguas. A possibilidade dessas consultas tem, por premissa, a 

operação que avalia a similaridade entre esquemas por meio do mapeamento de seus conteúdos. 

Entende-se por este mapeamento como sendo o desmembramento do texto em unidades 

menores para comparação entre as unidades.  

Esta estimativa de similaridade é, de fato, a constituição de um indicador quem tem o 

poder de crítica em diversos cenários, como na identificação de pontos de integração em bancos 

de dados heterogêneos, no compartilhamento, integração e reuso de informação. Neste sentido, 

strings metric é inserido como um conjunto de metodologias utilizadas em banco de dados no 

qual a Cartografia relaciona feições pelos seus registros não geométricos e discute a 

problemática da computação do que é similaridade. 

 A elaboração de categorias para organização das métricas de string é uma maneira de 

estabelecer bases para muitos dos mais importantes processos mentais, tais como a percepção, 

a representação, a linguagem, a lógica. Classificadas em grupos: 

 

2.5.1. GRUPO 1: 

 

 

 Tem classificação pelas características de conjuntos, suas soluções condizem com 

algoritmos comuns ao elemento da teoria de conjuntos como o uso de interseção “∩” e/ou “∪” 

de elementos em comum. O conceito de conjuntos surgiu exclusivamente com o matemático 

russo Georg Cantor (1845–1918) que considerou conjunto como qualquer coleção de objetos. 

Sua ideia forneceu à Matemática um padrão de linguagem que permitiu à sistematização de 

diversos problemas, esta simples forma aprimorou os julgamentos nas representações 

esquemáticas resultando um ganho na velocidade de identificações de padrões. O uso da união 

“∪” elencando valores de mesmo valor semântico é utilizado na quantificação para composição 

de variáveis de medida de coeficiente. Suas unidades de medida são basicamente bigramas ou 

caracteres. O bigrama trabalha conceitos de conjuntos com duas letras, sílabas ou palavras. O 

caractere é a unidade atômica de um texto. Podendo ser um espaço ou ponto qualquer elemento 

que ocupe um lugar no texto.  
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Os atributos descritos no grupo apresentam abordagem da problemática de similaridade 

orientando o entendimento de similaridade e constitui de um elemento básico para formulação 

de uma base estatística simples de textos. Na literatura são encontrados alguns exemplos de 

métrica que apresentam estas características. 

O coeficiente de Monge Elkan apresentado no trabalho “The Field matching problem: 

Algorithms and applications”. (ALVARO et al, 1996) discute o exemplo de Nomes 

Geográficos para o relacionamento de endereços postais: Seja dois conjuntos de caracteres A 

=“Comput. Sci. & Eng. Dept., University of California, San Diego” e B=“Department of 

Computer Science, Univ, Calif., San Diego”.  Ao retirar as stop-words1 para o cálculo de 

similaridade, no qual são “and (&), of”, se as cadeias de caracteres correspondem a mesma 

sequência, ou se é um prefixo do outro, como por exemplo “Comput, Sci, San, Diego, Univ, 

Calif” presente em ambas sequências com sua ordem respeitadas, traçamos a correspondente 

𝑘=6. Em “A” utiliza-se o valor correspondente, somado dois elementos referentes “Eng. , Dept” 

totalizando 𝐴=8. Em “B” utiliza-se a mesma correspondente 𝑘=6, somado ao elemento 

“Department”, totalizando 𝐵=7. Substituído os valores na formula: 

𝑘

(|𝐴| + |𝐵|)/2
= 0.8 

EQ.2.1 – Fórmula de Monge Elkan 

 

O coeficiente de Dice trás uma abordagem simplista que compara o dobro da quantidade 

de atributos em comum com o total de atributos dos elementos. Também tem uma ideia de 

interseção para composição de suas variáveis de cálculo, presente no trabalho de “Retrieval 

effectiveness”(VAN RIJSBERGEN, 1979). Comparando estas duas cadeias de caracteres 

“BRASIL” e “BASIL”, obtém-se a seguinte cadeia de bigramas {BR,RA,AS,SI,IL} com 𝑛𝑥 = 

5 e {BA,AS,SI,IL} com 𝑛𝑦 = 4, desta duas teremos a interseção de bigramas {AS,SI,IL} que 

fornece 𝑛𝑡= 3. Aplicando na fórmula: 

2 . 𝑛𝑡

𝑛𝑥  . 𝑛𝑦
= 0.66 

EQ. 2.2 – Fórmula de Dice 

                                                
1 Stop-words - No trabalho descrito por (Alvaro, 1996) utiliza-se esta denominação para palavras que 

podem ser consideradas irrelevantes para correspondência de textos por similaridade. São palavras que são 

filtradas antes, ou depois, processamento de linguagem natural de dados (texto) estas podem ser preposições, 

artigos. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dconceito%2Bstop-word%26rlz%3D1C1GIGM_enBR589BR589%26espv%3D2%26biw%3D1280%26bih%3D884&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_language_processing&usg=ALkJrhjS3E8HUWPqt3f94Ib3vC4vjcf6DA
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O coeficiente de Jaccard presente no trabalho “The distribution of the flora of the alpine 

zone” (Jaccard , 1912), apresenta a ideia de conjuntos como solução dos problemas de métricas 

de string. Sua formulação quase idêntica ao proposto por Dice, exceto que seu valor de 

interseção não é dobrado. 

𝑛𝑡

𝑛𝑥  . 𝑛𝑦
 

EQ. 2.3 – Fórmula de Jaccard 

O coeficiente de Overlap é uma medida baseada no trabalho de Jaccard utilizando 

elementos em comum como uma das variáveis da equação, avaliando a sobre posição de uma 

string sobre a outra (Coelho, 2010). Um exemplo desta aplicação podemos comparar estas duas 

cadeias de caracteres “BRASIL” e “BASIL”, obtém-se a seguinte cadeia de bigramas 

A={BR,RA,AS,SI,IL} e B={BA,AS,SI,IL}, desta duas teremos a interseção de bigramas 

{AS,SI,IL}, aplicando na equação (EQ. 2.4) 

|𝐴 ∩ 𝐵|

𝑚𝑖𝑛(|𝐴|, |𝐵|)
 

EQ.2.4- Fórmula de Overlap 

 

e utilizando a quantidade mínima de bigramas de A e B, tem-se overlap = 0.75. 

Q-gram é outra medida de similaridade entre strings. No qual a string é dividida em 

substrings de comprimento variável, neste modelo de similaridade difere do coeficiente de Dice 

apenas na janela de separação da string. Por exemplo, a string X = “Av. Guilherme Maxwell” 

seria dividida nas seguintes substrings para q = 3 

:
𝟐(𝑿∩𝒀)

(𝑿)+(𝒀)
  

EQ. 2.6 – Fórmula de QGram 

(#,#,A); (#,A,v); (A,v, ); (v, ,G); (,G,u); (G,u,i); (u,i,l); (i,l,h); (l,h,e); (h,e,r); (e,r,m); 

(r,m,e); (m,e, ); (e, ,M); ( ,M,a); (M,a,x); (a,x,w); (x,w,e); (w,e,l); (e,l,l); (l,l,%);(l,%,%), com # 

e % indicando o início e o final da string.  

 

2.5.2. GRUPO 2: 

 

 

Para a Cartografia, distância é definida como medida de separação de dois pontos, 

medida pelo comprimento do segmento de reta que os liga. Quando se fala na distância entre 
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dois pontos da superfície da terra, considera-se o mínimo comprimento entre as possíveis 

trajetórias sobre a superfície partindo de um ponto e atingindo o segundo (geodésia).   

A definição da Geodésia, dentre as várias utilidades, tem função de minimizar o trabalho 

de navegadores para traçar a menor distância de suas rotas. É uma relação presente na Ciência 

da Computação quando procura minimizar o esforço no campo de métrica de strings em medir 

a quantidade necessária de alterações para que uma cadeia de caracteres seja igual à outra. 

Na composição de uma definição do grupo 2, classifica-se pelos meios de medição da 

similaridade na abordagem do problema. Utilizando como avaliação a quantidade de 

transformações, este grupo utiliza como medida o custo para mudar uma cadeia de caracteres 

em outra.  

O custo tem associado à quantidade de operações necessárias de inserção, edição ou 

exclusão de caracteres, para transformação e equidade das cadeias de caracteres. Este custo tem 

valor 1 para cada operação executada. Uma particularidade deste grupo é a limitação da 

comparação de cadeias de caracteres de mesmo tamanho. Alguns exemplos de indicadores são: 

Distância de Damerau-Levenshtein que, em que contadas a quantidade de operações 

necessárias para transformar uma cadeia de caracteres em outra. Este método considera 

operações de inserção, exclusão, substituição de caracteres (DAMERAU, 1964). O quadro 1 

mostra um exemplo onde é aplicado a métrica de similaridade para S1 = “Pascoal” e S2 = 

“Pacoal”. (ver TAB 2.1). 

 

 

TAB. 2.1 Esquema para composição do indicador de similaridade de Damerau-

Levenshteinque 

S2→ P A C O A L 

↓S1 1 2 3 4 5 6 

P 1 0 e 1 i 2 i 3 i 4 i 

A 2 1a 0 e 1 i 2 i 3 e 

S 3 2a 1ª 1 s 2 s 3 s 

C 4 3a 2ª 1 e 2 s 3 s 

O 4a 3 a 2ª 1 e 2 i 3 i 

A 5a 4 e 3ª 2a 1 e 2 i 

L 6a 5a 4ª 3a 2a 1 e 

*”a” apagar; “e” exato; “i” inserir 
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No exemplo, a palavra S1 necessita de apenas uma alteração na retirada do “s” (Pascoal 

→ Pa-coal), portanto, 1 é a distância entre as cadeias de caracteres. No entanto, para seguir a 

metodologia de Daremau. Utiliza-se o caminho de visual de padrões da TAB. 2.1. Visualmente 

é possível seguir o caminho mais simples das alterações, em que cada célula mostra o número 

acumulado de mudanças necessárias para que tenha igualdade, e que tipo de mudança é 

necessário a esta igualdade. 

e - Exato : Move diagonalmente para baixo à direita, porque não há nenhuma mudança. 

s - Substituição: Move para baixo na diagonal direita, substituindo a letra de S1 com o 

diferente palavra de S2. 

a - Apagar: Mover para baixo da linha anterior, retirando a carta de S1. 

i - Inserir: Mover para a direita da coluna anterior, adicionando a letra da S2. 

t - Transposição: Mover na diagonal para baixo e para a direita duas vezes como uma 

mudança, trocando a letra de S1 com o próximo. 

O cálculo das alterações começa a partir da célula superior esquerdo. Para produzir os 

números em cada célula, a primeira linha ( 0 ) e coluna são inicializados com as posições das 

letras nas palavras. Para cada célula, depois disso, o número de mudanças necessárias para lá 

chegar é calculado como sendo a mínima de: 

e - Exato: as alterações da célula diagonal acima, à esquerda. 

s - Substituição : As alterações da célula diagonal acima, à esquerda , mais um (se S1 e 

S2 são diferentes) . 

a - Apagar: as alterações da célula acima , mais um. 

i - Inserir : As alterações da célula para a esquerda, mais um. 

t - Transposição: as alterações da célula diagonal acima, à esquerda duas vezes, mais 

um (se as letras atuais são trocados com a célula superior esquerda). 

Após a chegada na célula inferior direita, o número total de mudanças é conhecido. Se 

esse número é tudo que você está interessado, você pode parar de calcular. Mas quando se 

desejar ver o caminho mais simples, este é determinado por trabalhar no caminho de volta a 

partir da base no inferior direito ao canto superior esquerdo, seguindo a direção da mudança 

mínima em cada célula. 

Em qualquer ponto na comparação, o melhor caso é o que o resto das cordas são 

idênticas, que significa viajar para baixo o final diagonal no canto inferior direito. Portanto, 

pode-se parar na primeira dessas células, que tem muitas mudanças. 
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Depois que a alteração do caminho mais simples divergiu muito do final diagonal no 

canto inferior direito, apenas mais mudanças podem trazê-lo de volta. Portanto, só precisa 

comparar as células em uma faixa dentro do seu limite mudança desejada para cada lado da 

diagonal. As alterações nas células não calculadas diretamente acima e à esquerda da área 

calculada poderão ser consideradas como o limite de alteração mais um.  

A distância de Hamming (HAMMING, 1950) avalia a o que difere de duas cadeias de 

caracteres através de comparação de posição. Seja elas os caracteres iguais e de mesma posição 

recebe o valor 0, quando difere o caracter entre posições similares, recebe o valor 1. Exemplo: 

S1 = “Corda” e S2 = “Cola”; Distância de Hamming = “0” ”0” “1” “1” “1” =”3” 

A distância de Needleman-Wunch é um algoritmo usado em bioinformática para alinhar 

proteínas ou sequências de nucleótidos. Foi publicado em 1970 por Saul B.Needleman e 

Christian D. Wunsch, (NEEDLEMAN, 1970) e utiliza programação dinâmica. Foi a primeira 

aplicação de programação dinâmica para comparação de sequências biológicas mostrada (ver 

TAB. 2.2)  

TAB. 2.2 Exemplo para cálculo da distância de Needleman-Wunché 

 A  G  C  T 

A  10  -1  -3  -4 

G  -1  7 -5  -3 

C  -3  -5  9 0 

T  -4  -3  0 8 

 

A sequência é alinhada por: 

AGACTAGTTAC 

CGA---GACGT 

    S(A,C) + S(G,G) + S(A,A) + (3xd) + S(G,G) + S(T,A) + S(T,C) + S(A,G) + S(C,T) 

    = -3 + 7 + 10 - (3x5) + 7 + -4 + 0 + -1 + 0 = 1 

 

A distância de Jaro-Winkler é uma medida de similaridade baseada na comparação de 

caráter única ao invés de palavras. Trata-se de dois passos: 

O primeiro calcular o número de "igualdade" e depois calcular o número de "transposição", 

quanto mais similar mais próximo do valor 1 será o resultado da distância. Assim sendo, tem-

se os valores 0 para uma total dissimilaridade e 1 para uma similaridade perfeita (CEGALLA, 

2005). Como exemplo. Seja S1 = “LISA” e S2 = “ELIS”. 
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TAB. 2.3 Demonstra o mecanismo de cálculo do indicador de similaridade Jaro-

Winkler. 

 L I S A 

E 0 0 0 0 

L 1 0 0 0 

I 0 1 0 0 

S 0 0 1 0 

 

Cuja sua formulação é dada por: 

𝐽𝐴𝑅𝑂(𝑠1, 𝑠2) =
1

3
(

𝑚

|𝑆1|
+

𝑚

|𝑆2|
+

𝑚 − 𝑡

𝑚
) 

No qual "m" é o número de caracteres iguais dentro da janela de busca, “t” o número de 

transposições necessárias e |S1| e |S2|são normas com a quantidade de caracteres – da string. O 

exemplo a seguir mostra o valor de similaridade entre duas strings, de acordo com a função de 

similaridade de Jaro. Calculando a fórmula de Jaro a segunda string será considerada como 

“Tiago_” temos: 

𝐽𝑎𝑟𝑜("𝑇ℎ𝑖𝑎𝑔𝑜", "Tiago") = 
1

3
(
5

6
+

5

6
+

5 − 1

5
) = 0.82 

 

2.5.3. GRUPO 3: 

 

 

Um dos problemas dos sistemas de informação é a redundância causada na carga de 

dados via formulário de cadastro de campos do tipo string, sem restrições de validação. Este 

entrave compromete a qualidade das informações no decorrer de um período de tempo. Pela 

interlocução de estudos da linguística em conjunto com a computação surgiram os métodos de 

estudo de similaridade sonora. Com objetivo de avaliar a redundância e a qualidade da 

informação. Este terceiro grupo surgiu devido a esta classificação peculiar diferenciando dos 

demais por utilizar em sua abordagem a sonoridade como ponderador de seu algoritmo. No 

campo da mineração de dados a recuperação de informação por análise de similaridade sonora 

de fonemas é um dos componentes de maior complexidade para computação (CEGALLA, 

2005). 
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“Fonemas são as menores unidades sonoras da fala. São os sons elementares e distintivos que, 

articulados e combinados, formam as sílabas, os vocábulos e a teia da frase, na comunicação 

oral” (CEGALLA, 2005). 

Para Macorattia utilização dos fonemas em algoritmos de similaridade textual é o 

caminho para conquistar melhores índices de mineração de dados. O soundex é uma 

metodologia datada do início do século XX durante o censo 1918, existiu uma necessidade de 

criar mecanismos que rastreassem a cidade e os nomes de famílias de imigrantes não 

americanose Robert C. Russell, teve a ideia de ordenar palavras pela forma como soam, 

deixando de lado a lista por ordem alfabética (MACORATTI, 2011). 

A codificação de uma palavra por meio desse algoritmo consiste em uma nova palavra 

mantendo a primeira letra acrescida de outros três números. 

As vogais são excluídas, e consoantes com sons iguais recebem o mesmo número. 

 

TAB. 2.4 Tabela com valores de substituição segundo a técnica soundex 

Valor  Consoantes 

1 B, F, P, V 

2 C, G, J, K, Q, S, X, Z 

3 D,T 

4 L 

5 M,N 

6 R 

 

Apenas os quatro dígitos são usados, o restante é suprimido. Quando existem duas letras 

iguais, uma do lado da outra, mantém-se apenas uma referência, caso a palavra tenha menos 

que 4 letras, o restante é acrescido de zero. 

TAB. 0.5 Aplicação da técnica soundex 

PALAVRA  SOUNDEX 

THIAGO  T200 

TIAGO  T200 

 

 Este indicador codifica a semelhança relacionando a um mesmo resultado palavras como 

denominações diferentes. Isto torna maleável o critério de aceitação de similaridade, 

aumentando a quantidade de interações entre Nomes Geográficos de BDGs diferentes. 
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2.5.4. GRUPO 4: 

 

 

Neste grupo tem sua classificação baseada em alguns termos que se assemelham a 

geometria analítica. Lembrando que um vetor é definido como classe de elementos geométricos, 

denominados segmentos de reta orientados, que possuem toda a mesma intensidade. Trazendo 

para este contexto, um vetor pode ser representado por qualquer segmento de reta orientado que 

seja membro de uma classe. De posse disto, a abordagem de mineração de dados do campo da 

ciência da computação utiliza algumas métricas de particularidade espacial para medição de 

string, considerando como métricas de similaridade semântica a representação do grupo de 

palavras, onde é assumido que as palavras aparecem de forma independente de ordem 

irrelevante. Este grupo de palavra tem modelo amplamente utilizado na indústria mineração de 

textos e de recuperação de informação de texto (BAEZA-YATES, 1999). As palavras são 

contadas no grupo, o qual difere de a definição matemática do conjunto. 

Cada palavra corresponde a uma dimensão do espaço de dados resultantes de cada 

documento e em seguida torna-se um vetor consistindo de valores não-negativos em cada 

dimensão. É usado com frequência de cada termo como o seu peso, o que significa que os 

termos aparecem com mais frequência são mais importantes e descritivos para o documento. 

A similaridade de Chapman Length Deviation implementa uma métrica que considera 

a razão entre os comprimentos das cadeias de caracteres (CHAPMAN, 2006). Um exemplo: 

Seja S1 = “DEUS” e S2 = “DIONISIO”. Considere “q” como número de caracteres da palavra 

S1 e “r” o número de caracteres da palavra S2. Pela formulação de Chapman q = 4 e r = 8, logo 

a razão de similaridade é q/r = 0.5.  

Chapman Length Deviation 

{
q

r⁄  se r > 𝑞
r

q⁄  se q > 𝑟
 

 

O Cosine similary é outro indicador baseado na ideia do vetor como medida de 

similaridade, baseada nos conceitos de união e interseção de seus conteúdos, semelhante ao do 

coeficiente de Dice.  A cadeia de entrada é transformada em espaço vetorial, para que a regra 

de cosseno possa ser aplicada na determinação de similaridade. A similaridade do cosseno é 

muitas vezes combinada com outras abordagens para limitar a dimensão do problema com 

cordas simples na lista de stop words são utilizados para excluir a dimensionalidade da 
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comparação (HUANG, 2008). Em teoria, este problema tem tantas dimensões como existem 

termos. 

cos(𝑑1, 𝑑2) =
(𝑑1. 𝑑2)

||𝑑1||. ||𝑑2||
 

EQ. 2.5 Fórmula de similaridade do Coseno 

 

Esta é uma função útil para calcular a relevância de palavras em documentos, através 

do cálculo do cosseno entre dois vetores. 

Dados dois vetores, um vetor “s” contendo cadeias de caracteres, e outro vetor “k”, 

contendo tokens destas cadeias, associamos um peso “w” a cada token de acordo com a 

frequência em que aparecem no vetor de cadeias de caracteres. O cosseno do ângulo entre os 

dois vetores dá a similaridade entre as cadeias de caracteres (HUANG, 2008). 

TAB. 2.6 Mecanismo de cálculo do indicador de similaridade por cosseno. 

 Anthony andCleopatra Julius Caesar The Tempest Hamlet 

|v| Freq |v| freq |v| Freq |v| Freq 

Anthony 1 157 1 73 0 0 0 0 

Brutus 1 4 1 157 1 0 0 2 

Caesar 1 232 1 227 1 0 1 2 

Calpurnia 0 0 1 10 0 0 0 0 

*Cada documento é representado por um vetor binário ∈ {0, 1}|𝑉|. 

 

O peso da frequência é calculado por : 

𝑤𝑡,𝑑 = {
1 + 𝑙𝑜𝑔10𝑡𝑓𝑡,𝑑    𝑠𝑒 𝑡𝑓𝑡,𝑑 > 0

0
 

 

A frequência do termo em documentos dft é definida pelo número de documentos em 

que o termo t ocorre.  

Logo teremos a matriz de pesos disposta na TAB. 0.7  a seguir “w”. 
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TAB. 2.7 Mecanismo para cálculo de similaridade. 

 Anthony andCleopatra Julius Caesar The Tempest Hamlet 

𝑤𝑡,𝑑  𝑤𝑡,𝑑 𝑤𝑡,𝑑 𝑤𝑡,𝑑 

Anthony 3.19 2.86 0 0 

Brutus 1,6 3.19 0 1,3 

Caesar 3,36 3.35 0 1,3 

Calpurnia 0 2 0 0 

 

Para vetores normalizados o cosseno é equivalente ao produto escalar. 

cos(𝑑1, 𝑑2) = ∑ qi. di 

Logo a similaridade para “The Tempest” e “Hamlet” seria  

cos(The Tempest, Hamlet) = 0 ∗ 0 + 0 ∗ 1,3 + 0 ∗ 1,3 + 0 ∗ 0 = 0 

 

2.6. ESPAÇO MÉTRICO 

 

 

A familiaridade com a noção de distância entre pontos da reta real R , do plano 

bidimensional R
2
 ou do espaço tridimensional R

3
. É um conceito cunhado nos primórdios da 

humanidade e que dá a noção de ordem de grandeza. Após o século XIX, a Matemática 

reconheceu a importância de abstrair e generalizar a noção intuitiva de distância de modo a 

aplicá-la a outros tipos de conjuntos que não os familiares espaços de dimensão finita, R
2
 ou 

R
3
. Esse desenvolvimento conduziu às noções de métrica, de espaços métricos, nos quais terá 

sua definição abordada mais adiante, isto permitiu aplicar muitas das noções geométricas e 

instrumentos analíticos, originalmente desenvolvidos em espaços mais familiares, para 

conjuntos menos acessíveis à intuição, como por exemplo, espaços vetoriais de dimensão 

infinita, tais como espaços de funções ou de sequências (LIMA, 2009). 

As noções de Métrica e de espaço métrico foram introduzidas por Fréchet em sua tese de 

doutorado “Surquelques points ducalculfonctionnel”, apresentada, sob supervisão de 

Hadamard , à EcoleNormaleSupérieure de Paris em 1906. Já o termo “espaço métrico”, no 

entanto, não foi sua invenção, tendo sido cunhada por Hausdorff em 1914. A seguir são 

apresentadas importantes definições. 



 

47 

 

Seja X um conjunto e função d : I × I → R é dita ser uma métrica em I se possuir as 

seguintes propriedades: 

 

 Condição primária: 
ICCC

II

n 



,,

]1,0[:

21


 

 Positividade: 0),( 21 CCI  para todos em I.  

 Identidade: 
2121 0),( CCCCI   

 

 Simetria: ),(),( 1221 CCICCI   

 

 Desigualdade triangular: ),(),(),( 212331 CCICCICCI   

 

A desigualdade triangular é particularmente a propriedade mais importante das quatro 

apresentadas, seu significado geométrico nos espaços R
2
e R

3
 traduz o conceito de proximidade 

relacionando a lógica de métricas aplicadas ao espaço físico, com a relação com a lógica para 

medir a semelhança de cadeias de caracteres. 

Aquelas propriedades são definidas como essenciais à noção intuitiva de distância e 

qualquer função que as satisfaça, ou seja, qualquer métrica, pode potencialmente ser empregada 

como equivalente àquela noção. Um ponto importante da definição de métrica é a condição que 

afirma que ),( 21 CCI  = 0 se e somente se 21 CC   e y forem iguais (LIMA, 2009). 

 

2.7. SELECÃO DE INDICADORES DE SIMILARIDADE SEGUNDO O ESPAÇO 

MÉTRICO 

 

 

Para a concretização do procedimento metodológico, os indicadores de similaridade 

passaram por um processo de triagem, testando cinco quesitos do espaço métrico: Condição 

primária, Positividade, distância nula, simetria e desigualdade triangular. 

O processo de triagem foi conduzido em três etapas: 

Primeiro, o indicador é calculado com cadeias de até vinte caracteres. Em seguida, os 

resultados são confrontados aos quesitos de espaço métrico. E, na terceira etapa é feito o cálculo 

do valor de identidade. Por exemplo: Quando são testados os quesitos de espaço métrico para 
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similaridade segundo Jaccard. Com valores de cadeias de caracteres: 1C  = {CASA}, 2C = 

{CASAL} e 3C = {CASOU}. 

Aplicado a EQ. 2.3 o conjunto de bigramas B ( 1C ) = {CA, AS, SA}, B ( 2C ) = {CA, AS, 

SA, AL} e B ( 3C ) = {CA, AS, SO, OU}. Foram encontradas as variáveis de composição da 

formulação de Jaccard. Para o numerador o somatório dos bigramas comuns de B ( 1C ) e B 

( 2C ), (𝑛𝑡 = 3) e para denominador ( 𝑛𝑥 × 𝑛𝑦 = 12). 

Que procede para índice de Jaccard  I( 1C , 2C ) = 0.25. O mesmo é feito para I( 1C , 3C ) e 

I( 2C , 3C ) que resulta respectivamente em 0.16 e 0.12. Com estas implicações encontra-se a 

condição verdadeira para quatro de cinco quesitos: 

- A condição primária, pois seu valor está normalizado no espaço métrico; 

- Positividade, porque a formulação só poderia ter valores positivos para aplicação em 

Nomes Geográficos; 

- Simetria, já que a formulação das variáveis é independente da ordem dos bigramas; 

- E, para o quesito de desigualdade triangular, quando testada a condição  

),(),(),( 212331 CCICCICCI  , logo, 0.16 + 0.12 ≥ 0.25, a condição de 

desigualdade triangular é verdadeira. 

Entretanto, ao considerar este outro conjunto de elementos X = {CASA} e Y = {CASA} 

seguindo o mesmo processo de cálculo obteve-se os valores 𝑛𝑡 = 3 e 𝑛𝑥 × 𝑛𝑦 = 9. Isto resulta 

em um valor de similaridade de 0.3. O que não atende à condição de identidade, pois a distância 

entre os elementos deveria ser nula. 

Na FIG 2.5 é apresentado o resultado do teste, para indicadores de similaridade testados, e 

após este processo, justificou a necessidade de um indicador de similaridade para Nomes 

Geográficos que contemple os quesitos de espaço métrico. 
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INDICADOR / PERGUNTA 
Condição 

primária 
Positividade Identidade Simetria 

Desigualdade 

triangular 

Jaccard Similarity V V  V V 

Jaro Winkler V V  V V 

Kim e Yookun Cho V V  V  

Levenshtein Distance  V  V V 

Longest Common Sequence      

Matching Coefficient      

Maximal matches  V V V  

Monge Elkan   V V  

Needleman-Wunch distance      

Overlap Coeficient      

Q-gram   V V V 

Sellers Algorithm    V V 

Simplifield Fellegi      

Smith-Waterman      

Soundex    V  

STFIDF      

TFIDF   V  V 

Ukkinens      

Weighted Damerau Distance   V V  

Weighted Levenstein Distance    V  

Yang e Yuan      

BlastP      

Block distance V V  V V 

Chapman Length Deviation V V   V 

Cosine similarity V V  V V 

Damerau V V  V V 

Dice V V  V V 

Euclidian  V V V V 

FastA      

Dellegi e Sunters      

Goth      

Hamming Distance  V  V V 

Heikki Hyyrõ      

*V - Verdadeiro para premissa de espaço métrico 

FIG. 2.5 Comparativo dos indicadores de similaridade segundo o espaço métrico. 
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3. INDICADOR PROPOSTO 

 

 

 

 Para efetivar o cálculo deste novo indicador de similaridade para o âmbito do Nome 

Geográfico (NG), é quesito atender a um conjunto de premissas que são: 

 

3.1. PREMISSAS 

 

 

Seja 𝐶 uma cadeia de caracteres qualquer, 𝐶 = 𝑐1𝑐2𝑐3 … 𝑐𝑛, para que atribuído um nome 

geográfico (NG) como “𝐶 = 𝑅𝑖𝑜”. E “L” um conjunto composto pela lista de caracteres 

“L(C) = L = {c1, c2, c3, … cn}”. Nesta etapa é assumida que o conjunto de caracteres 

pertencentes ao NG são os elementos que compões na forma de lista ordenada o conjunto “L”, 

e assim, “L = {𝑅, 𝑖, 𝑜}”.  

  Conseguinte reformularemos os elementos do conjunto “L” na forma de bigramas 

compondo o conjunto “B”. Esta reformulação de elementos é expressa pela regra de formação 

dada pela posição dos elementos em “𝑐𝑛−1𝑐𝑛”, e assim “𝐵(𝐿) = 𝐵 = {𝑐1𝑐2, 𝑐2𝑐3, … 𝑐𝑛−1𝑐𝑛}”. 

Ou seja, o conjunto “B” é rearranjado como “𝐵 = {𝑅𝑖, 𝑖𝑜}”. 

  Na sequência, adota-se o uso da cardinalidade dos conjuntos, ou seja, o número de 

elementos em um conjunto “W” qualquer, se denota por |W|. Logo, a cardinalidade de “W” é 

nada mais que o número de objetos do conjunto (Scheinerman, 2006). Utilizando o exemplo do 

conjunto “L = {𝑅, 𝑖, 𝑜}”, a cardinalidade do conjunto L é dado por |L| = 3. 

  A proposição seguinte consiste em dados de dois conjuntos quaisquer “W” e “Z”. Seja a 

diferença “(𝑊 − 𝑍)” o conjunto composto por elementos que estão no conjunto “W” e não 

estão no conjunto “Z”. Assim, “(𝑊 − 𝑍) ≠ (𝑍 − 𝑊), ∀𝑊 ≠ 𝑍”. Estas informações servem de 

base para o entendimento da operação de subtração da teoria dos conjuntos. Um exemplo 

prático desta utilização por NG, seja os conjuntos: 𝐿1 = {𝑅, 𝑖, 𝑜} e 𝐿2 = {𝑅, 𝑖, 𝑐, 𝑜}. A FIG 3.1 

ilustra através do diagrama de Venn a diferença entre conjuntos. Em FIG 3.1 (a) ao subtrair a 

parte não hachurada observa-se como resultado um conjunto vazio. Entretanto, na FIG 3.1 (b) 

é trocada a ordem de subtração dos conjuntos que resulta em um conjunto unitário. Logo, a 

proposição para todo conjunto “𝐿1 ≠ 𝐿2”, a subtração de “(𝐿1 − 𝐿2) ≠ (𝐿2 − 𝐿1)”. 
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FIG. 3.1 -Exemplo com uso dos diagramas de Venn 

 

  E em último, seja I um índice de similaridade que atenda os quesitos de espaço métrico. 

 

3.2. PROPOSTA DE INDICADOR DE SIMILARIDADE PARA NOMES GEOGRÁFICOS 

 

 

Para o cálculo deste novo indicador, aborda-se o mapeamento da string por duas unidades: 

caracteres e bigramas. Em caracteres, toma-se como ruído o conjunto de caracteres que estão 

presentes em 𝐿2 e não em 𝐿1. Contadas estas diferenças, trataremos o conjunto de caracteres 

que estão presentes em 𝐿1 e não em 𝐿2, para que sejam somadas estas diferenças, denominadas 

como ruído nos caracteres (𝑅𝑐). 

𝑅𝑐 = |𝐿1 − 𝐿2| + |𝐿2 − 𝐿1| 

EQ.3.1 

Em seguida, denominada como taxa de ruído (𝑇𝑐) será a razão (3.1) em (3.2) na formulação 

a seguir. 

𝑇𝑐 =
𝑅𝑐

|𝐿1| + |𝐿2|
 

EQ.3.2 

Nesta etapa, repete-se o processo com nova unidade de mapeamento da string em bigramas.  

Feito o somatório das diferenças é encontrada a quantidade de ruídos nos bigramas (𝑅𝐵). 

𝑅𝐵 = |𝐵1 − 𝐵2| + |𝐵2 − 𝐵1| 

EQ. 3.3 
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Nesta outra etapa é calculada a taxa de ruído nos bigramas (𝑇𝐵) aplicando a razão (EQ 3.3) 

em (EQ. 3.4). 

𝑇𝐵 =
𝑅𝐵

|𝐿1| + |𝐿2|
 

EQ.3.4 

 

Enfim o indicador é composto aplicando as variáveis (EQ. 3.2) e (EQ 3.4) às variáveis da 

equação (EQ. 3.5). 

𝐼 = (1 − 𝑇𝑐) × (1 − 𝑇𝐵) 

EQ.3.5 

Desta forma, para satisfazer a condição do espaço métrico, o indicador proposto atende 

esta premissa de forma inversa. Logo, a distância entre duas strings é 𝑓(𝐶1, 𝐶2) = 1 − 𝐼, caso 

o indicador (I) obtiver máxima similaridade resultará em 1, mas, aplicado na função de 

similaridade teremos zero de distância entre as strings de comparação. 

Conforme visto no item anterior, a formulação do indicador de similaridade para NG 

devem satisfazer as seguintes condições.  

Para que: {
𝑅𝐶 ∈ ℕ ∶ |𝐿1| + |𝐿2| ≥ 0
𝑅𝐵 ∈ ℕ ∶ |𝐵1| + |𝐵2| ≥ 0

 

Logo ao testar se a formulação do indicador atende as propriedades esperadas, verificou-

se os limites de máximo e mínimo de similaridade. Por exemplo, a comparação de duas strings 

que resultem na quantidade de ruídos nulos significa que todos os elementos combinam entre 

si, logo, teremos um caso de máxima similaridade com valor : {
𝑅𝐶 = 0
𝑅𝐵 = 0

, aplicando na equação 

(EQ.3.2) e (EQ.3.4). 

𝑇𝑐 =
0

|𝐿1|+|𝐿2|
= 0  𝑇𝐵 =

0

|𝐵1|+|𝐵2|
= 0 

O resultado nulo para as taxas de ruído quando aplicados na (EQ.3.5). 

𝐼 = (1 − 0) × (1 − 0) = 1 ∶ 𝑓(𝐶1, 𝐶2) = 1 − 𝐼 = 0 

Resulta na máxima similaridade, está validação demonstra que o indicador proposto se 

adéqua aos requisitos do espaço métrico, pois obedece à condição de positividade e distância 

nula entre as strings. 

Ao estar o limite de mínima de similaridade, ou máxima distância, quando os Nomes 

Geográficos são completamente dissimilares, ou seja, não existe similaridade entre os pares de 

strings, neste caso a quantidade de ruído é superior a zero e iguais, condicionaremos como 
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|𝐿1| = 𝑎; |𝐿2| = 𝑏; (𝐿1 − 𝐿2) = 𝑎; (𝐿2 − 𝐿1) = 𝑏 ;𝑅𝐶 = 𝑎 + 𝑏, onde 𝑎 ≠ 𝑏 ≠ 0 aplicando na 

equação (EQ. 3.2) e (EQ 3.4). 

𝑇𝑐 =
𝑎 + 𝑏

𝑎 + 𝑏
 

𝑅𝐵 = 𝑎 + 𝑏 − 2 

𝑇𝐵 =
𝑎 + 𝑏 − 2

𝑎 + 𝑏 − 2
= 1 

 

|𝐵1| = |𝐿1| − 1 = 𝑎 − 1 

|𝐵2| = |𝐿2| − 1 = 𝑏 − 1 

 

(𝐵1 − 𝐵2) = 𝑎 − 1 

(𝐵2 − 𝐵1) = 𝑏 − 1 

 

 

Logo  

𝐼 = 0 

EQ.3.5 

Fornece-nos o valor do indicador, mesmo que não conhecido o valor de 𝑇𝐵, mas ao 

multiplicar 𝑇𝐶 teremos zero multiplicado por qualquer valor, resultando em zero.  

Este resultado final da função demonstra que as strings comparadas obtiveram máxima 

distância uma da outra, o que significa nenhuma similaridade. 

 

 

3.3. FORMAS DE CÁLCULO 

 

 

Salvo as condições de uso da similaridade para especificidade do NG será preciso tornar 

mensurável quão diferentes estes NG são. Para isto, tomaremos a noção de distância para medir 

a similaridade. Então quanto menor a distância, mais similares os NG são, e quanto maior à 

distância, menor a similaridade entre eles. Ao aplicar os requisitos necessários para garantir um 

espaço métrico, estas propriedades são atribuídas ao indicador.  
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Vejamos se o indicador proposto satisfaz as condições para imprimir seus resultados no 

espaço métrico. 

Seja a primeira propriedade do espaço métrico a condição de positividade: 𝑓(𝐶1, 𝐶2) ≥ 0 

para todos 𝐶1, 𝐶2 em X. No exemplo de sua aplicação:  

Seja 𝐼("𝐵𝐴𝑁𝐴𝑁𝐴", "𝐴𝑁𝐴𝑁𝐴𝐼𝑆") a similaridade destas duas strings C1 e C2 (ver 

TAB.3.1). 

 

TAB. 3.1 Exemplo de cálculo do indicador proposto para comprovação da condição de 

positividade. 

 

 

O resultado encontrado indicado na última linha da tabela. satisfaz a primeira condição do 

espaço métrico, no qual seu valor é positivo.  

O teste a seguir demonstra que o indicador ao encontrar similaridade máxima, quando a 

distância entre as strings é nula. Vejamos se C1 = C2 atende a distância 𝑓(𝐶1, 𝐶2) = 0 (ver 

TAB. 3.2). Seja 𝐼("𝐵𝐴𝑁𝐴𝑁𝐴", "𝐵𝐴𝑁𝐴𝑁𝐴"):  

 C1  C2 = 

Ex BANANA  ANANAIS  

L {B,A,N,A,N,A}  {A,N,A,N,A,I,S}  

B {BA,AN,NA,AN,NA}  {AN,NA,AN,NA,AI,IS}  

𝑅𝑐 |𝐿1 − 𝐿2| = 1 + |𝐿2 − 𝐿1| = 2 3 

𝑅𝐵 |𝐵1 − 𝐵2| = 1 + |𝐵2 − 𝐵1| = 2 3 

𝑇𝐶 𝑅𝑐

|𝐿1| + |𝐿2|
 

3

|6 + 7|
 

𝑇𝐵 𝑅𝐵

|𝐵1| + |𝐵2|
 

3

|5 + 6|
 

𝐼 (1 − 𝑇𝑐) × (1 − 𝑇𝐵) 0,559 

𝑓(d) 𝑓(1 − 𝐼) 0,441 
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TAB.3.2 Exemplo de cálculo do indicador proposto para comprovação da condição de 

distância nula. 

 

 

 

 

 

Ao exibir o zero como resposta, entende-se que a distância entre as palavras é nula 

comprovando mais esta propriedade. 

Para validar a terceira propriedade, simetria 𝑓(𝐶1, 𝐶2) = 𝑓(𝐶2, 𝐶1), reutilizaremos o 

exemplo da primeira propriedade entrando com as variáveis invertidas, seja 

𝐼("𝐴𝑁𝐴𝑁𝐴𝐼𝑆", "𝐵𝐴𝑁𝐴𝑁𝐴") a similaridade destas duas strings C1 e C2 (ver TAB. 3.3). 

 C1  C2 = 

Ex BANANA  BANANA  

L {B,A,N,A,N,A}  {B,A,N,A,N,A}  

B {BA,AN,NA,AN,NA}  {BA,AN,NA,AN,NA}  

𝑅𝑐 |𝐿1 − 𝐿2| = 0 + |𝐿2 − 𝐿1| = 0 0 

𝑅𝐵 |𝐵1 − 𝐵2| = 0 + |𝐵2 − 𝐵1| = 0 0 

𝑇𝐶 𝑅𝑐

|𝐿1| + |𝐿2|
 

0

|6 + 6|
 

𝑇𝐵 𝑅𝐵

|𝐵1| + |𝐵2|
 

0

|5 + 5|
 

𝐼 (1 − 𝑇𝑐) × (1 − 𝑇𝐵) 1 

𝑓(d) 𝑓(1 − 𝐼) 0,0 



 

56 

TAB. 3.3 Exemplo de cálculo do indicador proposto comprovando a simetria. 

 

 

Ao término do cálculo verificamos que o resultado é idêntico ao exemplo1, significando 

que não importa a ordem das variáveis de entrada da função de similaridade, pois seu resultado 

será o mesmo. Desta verificação conclui-se que o indicador atende à condição de simetria do 

espaço métrico. 

A seguir é provada a última condição, desigualdade triangular, para que contemple as 

premissas do espaço métrico. Seja 𝐶1, 𝐶2 e 𝐶3, “BANANA”, “ANANAIS” e “TOMATE”, 

strings a qual se deseja calcular suas distâncias (ver TAB. 3.4).  

 C1  C2 = 

Ex ANANAIS  BANANA  

L {A,N,A,N,A,I,S}  {B,A,N,A,N,A}  

B {AN,NA,AN,NA,AI,IS}  {BA,AN,NA,AN,NA}  

𝑅𝑐 |𝐿2 − 𝐿1| = 2 + |𝐿1 − 𝐿2| = 1 3 

𝑅𝐵 |𝐵2 − 𝐵1| = 2 + |𝐵1 − 𝐵2| = 1 3 

𝑇𝐶 𝑅𝑐

|𝐿1| + |𝐿2|
 

3

|7 + 6|
 

𝑇𝐵 𝑅𝐵

|𝐵1| + |𝐵2|
 

3

|6 + 5|
 

𝐼 (1 − 𝑇𝑐) × (1 − 𝑇𝐵) 0,559 

𝑓(d) 𝑓(1 − 𝐼) 0,441 
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TAB. 3.4 Exemplo de cálculo do indicador proposto comprovando a condição de 

desigualdade triangular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguir encontraremos a distância de C2, C3 (ver TAB. 3.5). 

TAB. 3.5 Exemplo de cálculo do indicador proposto comprovando a condição de 

desigualdade triangular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C1  C3 = 

Ex ANANAIS  ABACAXI  

L {A,N,A,N,A,I,S}  {A, B, A, C, A, X, I}  

B {AN,NA,AN,NA,AI,IS}  {AB, BA, AC, CA, AX, 

XI} 

 

𝑅𝑐 |𝐿3 − 𝐿1| = 3 + |𝐿1 − 𝐿3| = 3 6 

𝑅𝐵 |𝐵3 − 𝐵1| = 6 + |𝐵1 − 𝐵3| = 6 12 

𝑇𝐶 𝑅𝑐

|𝐿1| + |𝐿2|
 

6

|7 + 7|
 

𝑇𝐵 𝑅𝐵

|𝐵1| + |𝐵2|
 

12

|6 + 6|
 

𝐼 (1 − 𝑇𝑐) × (1 − 𝑇𝐵) 0,0 

𝑓(d) 𝑓(1 − 𝐼) 1 

 C2  C3 = 

Ex BANANA  ABACAXI  

L {B,A,N,A,N,A}  {A, B, A, C, A, X, I}  

B {BA,AN,NA,AN,NA}  {AB, BA, AC, CA, AX, 

XI} 

 

𝑅𝑐 |𝐿3 − 𝐿2| = 4 + |𝐿2 − 𝐿3| = 5 9 

𝑅𝐵 |𝐵3 − 𝐵2| = 4 + |𝐵2 − 𝐵3| = 5 9 

𝑇𝐶 𝑅𝑐

|𝐿1| + |𝐿2|
 

9

|6 + 7|
 

𝑇𝐵 𝑅𝐵

|𝐵1| + |𝐵2|
 

9

|5 + 6|
 

𝐼 (1 − 𝑇𝑐) × (1 − 𝑇𝐵) 0,05 

𝑓(d) 𝑓(1 − 𝐼) 0,95 
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 De posse desses resultados verifica-se no grafo abaixo a validação da propriedade 

desigualdade triangular, d(C1, C2) ≤ d(C1, C3) + d(C2, C3). Visualmente é verificado na FIG 

3.2 que a soma das distâncias de 𝑓(ABACAXI, BANANA) + 𝑓(ABACAXI, ANANAIS) é 

maior que a distância de 𝑓(ANANAIS, BANANA). 

 

FIG. 3.2 Grafo representando as distâncias de C1, C2 e C3. 
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4. METODOLOGIA 

 

 

 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Para especificar o problema da similaridade de Nomes Geográficos (NG) em banco de 

dados geográficos (BDG) conflitantes, foi utilizada como modalidade, a pesquisa experimental, 

cujo foco é criar condições para inferir e explicar fenômenos relacionados à similaridade. 

Diante desta necessidade a questão foi abordada por duas etapas da pesquisa científica 

(LAKATOS, et al 1991).  

- Em primeira instância, pelo método indutivo, ao tratar da observação de dados 

simulados, é explicitado o efeito de variáveis como: ruído e cardinalidade, e do próprio 

marcador de similaridade, medindo sua contribuição para a relação de equivalência entre NG, 

tal qual a extrapolação de seus termos para diferentes tamanhos de cardinalidade. 

É verificado que tipos de falhas e/ou respostas teriam em casos reais com NG 

verdadeiros. Esta base de observações e/ou constatações, mensurar sua validade para com 

indicador desenvolvido nesta pesquisa. 

- Em segunda etapa, a partir das relações adquiridas pelo método indutivo, é possível 

elucidar o comportamento da variável de similaridade em testes com BDGs, IPP e CNEFE. 

Neste capítulo serão apresentados os detalhes de implementação dos algoritmos que 

possibilitaram a execução dos experimentos. 

 

 

4.2. BASE DE DADOS SIMULADOS 

 

 

A construção da base de dados, implementada em Postgres, delimitou na cadeia de 

caracteres o intervalo fixado de 1 a 20 caracteres, denominado cardinalidade. Este limita o 

tamanho máximo de algarismos que utiliza para formar a base de dados. 

Por meio de algoritmos escritos na linguagem de programação JAVA, povoaremos a 

base de dados com a simulação de uma sequência de caracteres. Em seguida será avaliado o 



 

60 

desempenho do indicador de similaridade com grupos de caracteres e variação da cardinalidade 

de suas cadeias, posição do(s) ruído(s) como também o tamanho do ruído. Desta rotina 

permitiu-se gerar o material de comparação e inferimos um ruído na cadeia de caracteres a qual 

se quer comparar, e assim calcular a distância com ruído controlado. 

 

Início 

Ler string1; 

Ler similaridade; 

Ler tamanho; 

Atribuir zero ao contador1; 

Atribuir zero ao contador2; 

Atribuir vazio para matriz; 

Ler string1 na matriz; 

 Enquanto contador1 < tamanho faça 

 Matriz recebe “@” na posição do contador1; 

 Contador2 recebe incremento; 

  Enquanto contador2 < tamanho faça 

   Matriz recebe “@” na posição do contador2; 

   Calcula a similaridade na matriz; 

   Guarda a matriz e similaridade; 

   Incrementa contador2; 

  Fim do enquanto; 

 Incrementa contador1; 

 Fim do enquanto; 

Fim; 

FIG. 4.1 Pseudocódigo dos testes simulados 

O diagrama demonstra em seu primeiro nível a entrada de dados. Nesta fase, a variável 

é carregada com o sequencial de caracteres. No exemplo acima s1 recebe “ABCD”, na etapa 

seguinte, dispara o contador e verifica-se o tamanho de s1. Logo a baixo, o losango representa 

o contador que processa a condição e repete as expressões posteriores no número de vezes da 

cardinalidade da cadeia de caracteres. No nível a seguir, substitui-se a posição 1 da matriz pelo 

ruído (@) e incrementa-se o segundo contador. A seguir é verificada a condição do segundo 
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contador que processará os procedimentos para aplicar o cálculo da similaridade e guardará seu 

resultado no banco de dados. 

 

FIG. 4.2 Tela de armazenamento do bando de dados. 

A FIG. 4.2 demonstra como foi arquivado os registros no banco de dados. Este processo 

foi repetido até atingir cadeias de caracteres com cardinalidade de 20. O universo total com 

grupos de tamanhos rendeu, pela lei das permutações, um universo de 2.097.130 registros. Esta 

pequena amostra da base de dados exemplifica a distribuição do ruído ocupando todas as 

possibilidades de posições. 

A TAB. 4.1 ilustra uma secção de registros de como foram alocadas as variáveis 

dissimilares de acordo com a metodologia já descrita, compondo uma permutação na locação 

de todas as possibilidades de valores de ruídos para uma cadeia com cardinalidade de quatro 

caracteres.  

TAB. 0.1 Porcentagem de ruídos pelo tamanho de caracteres 

s2 
@BC

D 

A@C

D 

AB@

D 

ABC

@ 

@@C

D 

@B@

D 

@BC

@ 

AB@

@ 

@@@

D 

@@C

@ 

@B@

@ 

A@@

@ 

@@@

@ 

Ruíd

o 25% 50% 75% 100% 

 

mailto:A@CD
mailto:A@CD
mailto:AB@D
mailto:AB@D
mailto:ABC@
mailto:ABC@
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Vale ressaltar que o conceito de ruído para esta abordagem, simbolizado pelo sinal de 

“@” significa a porcentagem do mesmo mediante o tamanho da cadeia de caracteres do qual é 

comparada. A seguir, a equação EQ. 4.1 se refere: 

R% - Porcentagem de ruído.  

r – Quantidade de caracteres dissimilares. 

t – Quantidade de caracteres da cadeia. 

𝑅% =  (
𝑟

𝑡
) × 100 

EQ.4.1 

 

A utilização deste conceito concede comparabilidade ao conjunto de faixas de 

cardinalidade deste problema no cenário simulado. 

Ainda no tópico acima, a formulação comprova a impossibilidade dos termos “r” e “t” 

assumirem valores diferentes de inteiro e menores que “um”, já que a unidade atômica de uma 

cadeia de caracteres é invariavelmente “um” caractere. O que torna uma restrição do universo 

de possibilidades para valores de ruído a um universo finito de valores conhecidos. 

TAB. 4.2 Demonstração da variedade do ruído em diferentes cardinalidade 

 

 

 

 

Outro ponto de observação deduzido da equação EQ.41 é o efeito do termo “t” na 

composição da porcentagem de ruído. No quadro TAB. 4.2 observa-se que para uma mesma 

porcentagem de ruído, 25% existem valores de maior concentração de termos dissimilares para 

uma mesma faixa de ruídos, logo, quanto maior a cardinalidade da cadeia de caracteres maior 

será a quantidade de ruídos distribuída para um mesmo percentual. 

 

 

4.3. BASE DE DADOS REAIS 

 

 

Após a investigação com dados simulados, buscou-se testar as propriedades e 

particularidades descobertas utilizando o processo de georreferenciamento de endereços. O 

s2 @BCD @BCDEFG@ @BCDEFGH@JK@ 

Cardinalidade 4 8 12 

Ruído 25% 
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objetivo foi demonstrar como se apropriar do campo endereço, tornando-o ponte de conexão 

entre fontes de informação, e examiná-lo sob a luz de um parecer para o uso deste, como 

instrumento de interoperabilidade. 

Nesta etapa aplicaremos os resultados obtidos com diagnóstico da condição teórica para 

verificar a validade do indicador proposto quando confrontado a dados reais. Para isto foi 

utilizado o cadastro nacional de endereços para fins estatísticos (CNEFE). Trata-se da base de 

dados desenvolvida durante o censo 2010 contendo todos os endereços de logradouros visitados 

pelos recenseadores durante no ano censitário, e confrontado à amostra da base de ruas do 

Instituto Pereira Passos para o município do Rio de Janeiro. Esta seleção considerou como 

universo o número total de endereços contido na base do IPP, 55.640 registros de endereços 

(𝑁). 

A partir destes dados selecionou-se o tamanho da amostra para atender um erro 

(𝑒0) menor que 0.01%, da realidade do conjunto de registros, ou seja, 𝑒0 =
1

0.001
, calculados 

pela expressão 𝑛0 =
1

𝑒0
2, e 𝑛 =

𝑁×𝑛0

𝑁+𝑛0
, no qual (𝑛0) e (𝑛) são relativos à primeira estimativa e 

em segunda estimativa corrigida pelo total de endereços, o que resulta em 982 endereços.  

O processo de seleção consistiu em decompor as ruas em setores censitários; 

Sorteiam-se as ruas dos setores censitários usando um método não viciado; 

 

FIG. 4.3 Mapa contendo a seleção aleatória de endereços de ruas no Rio de Janeiro 
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De acordo com estas premissas na FIG. 4.3, observa-se um mapa da distribuição dos 

setores e ruas selecionadas, garantindo a diversidade de tamanhos e tipos de endereços da 

amostra dos dados. Ao descartar endereços inválidos, resultaram na amostra 1.346 endereços, 

valor superior ao calculado para a estimativa. Esta amostragem atendeu aos requisitos de 

aleatoriedade (SILVA, 2004): 

Para esta etapa utilizaremos medidas de desempenho da tabela cruzada para representar 

as respostas de duas variáveis aleatórias simultaneamente. 

 

 

4.3.1 AVALIAÇÃO DO INDICADOR DE SIMILARIDADE 

 

A avaliação do indicador de similaridade tomaremos a técnica de análise descrita como 

matriz de contingência. Este método consiste em fornecer medidas para qualificar um 

classificador (PRATI, et al 2008). A FIG. 4.4 representa a metodologia descrita na seção 

anterior que consultou 1.346 endereços da base do IPP sorteados aleatoriamente, na base com 

55.640 do CNEFE, tomando como hipótese. 𝐻1 a capacidade de o indicador realizar a 

classificação correta; e 𝐻0 como a classificação incorreta.  

 

 

FIG.4.4 Ilustração da matriz de contingência, aplicada ao conjunto de dados genuínos; 
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A FIG .4.4 demonstra a quantidade de endereços classificados corretamente em função 

do indicador de similaridade.  

Demarcadas pelas linhas trastejadas “C” e “D” que simbolizam dois padrões de medida 

de corte, em “C” com alta similaridade obteve-se maior rigidez nas classificações corretas, no 

entanto baixa recuperação dos endereços classificados equivocadamente. Já em “D” baixa 

similaridade tem-se maior recuperação na quantidade de endereços no entanto piora a certeza 

de uma classificação correta. Diante disto buscou-se maximizar a recuperação de endereços 

classificados corretamente em função do valor de similaridade. E assim, aplicou-se tabulação 

da matriz de contingência em função da similaridade de endereços, com suas variáveis 

sumarizadas pelos seguintes perfis de totais: 

POSITIVO/GENUÍNO – Ao considerar a similaridade perfeita o endereço encontrado 

é considerado verdadeiro pelo classificador e realmente trata-se da mesma localização 

geográfica. 

POSITIVO/IMPOSTOR – O marcador de similaridade considerou como verdadeiro, 

mas trata-se de outra localização geográfica, acontece quando aceita-se como genuína um 

endereço errado.  

NEGATIVO/GENUÍNO – O endereço é descartado pelo classificador, mas trata-se da 

mesma localização geográfica, acontece quando se rejeita o endereço que deveria ter sido aceito 

pelo classificador.  

NEGATIVO/IMPOSTOR – O endereço é descartado pelo classificador e trata-se de 

localizações geográficas diferentes. 

 

TAB.4.3 Matriz de contigência 

 GENUÍNOS IMPOSTORES   

POSITIVOS PG PI TSP 

NEGATIVOS NG NI TSN 

  TG TI TS 

 

A matriz de contingência é descrita nas siglas: 

 PG – Total de Positivos Genuínos; 

PI – Total de Positivos Impostores; 

TG - Total de Genuínos (Total de elementos de uma classe); 

TI - Total de Impostores; 

TSP - Total de Saídas Positivas; 
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TSN - Total de Saídas Negativas; 

TCC - Total de Classificações Corretas; 

TCI - Total de Classificações Incorretas; 

TS - Total de Saídas. Total de elementos classificados. 

Seus marcadores são: 

- SENSIBILIDADE: Proporção de Verdadeiros Positivos classificados corretamente 

como Genuínos. 0 ≤ 
𝑃𝐺

𝑃𝐺+𝑁𝐼
 ≤ 1 

- RAZÃO DE FALSOS NEGATIVOS: Proporção de amostras Genuínas erroneamente 

classificadas como Impostoras. 0 ≤ 
𝑁𝐼

𝑇𝐼
 ≤ 1 

- ESPECIFICIDADE: Proporção de Impostores que foram classificados como 

Impostores. 0 ≤ 
𝑃𝐼

𝑇𝐼
  ≤ 1  

- EXATIDÃO: Proporção de Classificações Corretas para o total de elementos 

classificados (Genuínos e Impostores).    0 ≤  
𝑃𝐺+𝑁𝐼

𝑇𝑆
 ≤ 1 

- ERRO: Proporção de Classificações Incorretas para o total de elementos (Genuínos e 

Impostores). 0 ≤ 
𝑃𝐼+𝑁𝐺

𝑇𝑆
  ≤ 1 

 Estas são algumas das métricas que podem ser calculadas a partir da matriz de contigência, 

dentre elas destacam-se: 

Sensibilidade que seria a taxa de acertos do classificador de similaridade; 

Especificidade também chamado de falso positivo que servirão como base para a 

construção do espaço ROC.  

 

 

4.3.2 ESPAÇO ROC 

 

Outra técnica para avaliar o indicador de similaridade e extrair um ponto de corte é a 

demonstração bidimensional do desempenho do indicador. O espaço ROC é originalmente 

utilizado para medir a detecção de sinais e transmissão de um canal com ruído. A análise ROC 

foi introduzida em Aprendizagem de Máquina (AM) e Mineração de Dados (MD) como uma 

ferramenta útil e poderosa para a avaliação de modelos de classificação (LAKATOS, et al 

1991). Esta técnica considera diferentes custos/benefícios para os diferentes erros/acertos de 
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classificação, isto é utiliza-se as medidas da tabela de contingência, especificidade e 

sensibilidade. 

 

  Especificidade 

S
en

si
b

il
id

a
d

e 
1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 

0,9                     

0,8             

0,7             

0,6             

0,5             

0,4             
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0,2             

0,1                     
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  (1 - Especificidade) 

FIG. 4.5 -Eixos do Gráfico de ROC 

A FIG 4.5 representa as duas maneiras de avaliação da curva de ROC, no eixo horizontal 

superior é apresentado a especificidade diretamente num intervalo de máximo ao mínimo, mas 

uma questão de arranjo da escala e interpretação, adotaremos como eixo x, o eixo horizontal 

inferior que significa negativos genuínos, ou seja, são os endereços descartados pelo 

classificador, mas no entanto trata-se da mesma localização geográfica. 

As exposições da curva de ROC correlaciona no plano cartesiano taxa de positivo 

genuíno, no eixo y, com taxa de impostores genuínos disposta no eixo x. Deste modo é possível 

evidenciar onde existe maior otimização da sensibilidade em função da especificidade. 

 

 

FIG.4.6 -Gráfico ROC mostrando cinco pontos de corte para similaridade. 
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A linha diagonal corresponde uma equivalência para classificação do indicador em 

correta ou incorretas, aleatoriamente isto evidencia os valores para os quais existe maior 

otimização da sensibilidade em função da especificidade. 

O ponto em que se encontra mais próxima do canto superior esquerdo do diagrama, uma 

vez que o índice de positivos genuíno é “um” e o de falsos positivos é “zero” para o ponto de 

vista do tipo de eixo utilizado nas análises deste trabalho, o ponto “D” com máxima 

sensibilidade e especificidade, significa que o corte de similaridade recupera o mínimo 

(Negativo Genuíno) endereços descartados pelo indicador que são verdadeiros com máximos 

de registros classificados corretamente (Positivos Genuínos) e erroneamente (Positivos 

Impostor). O ponto “E” tem características inversas do ponto “D”, apresentando baixa 

sensibilidade e especificidade, este ponto tem melhor rigidez nas classificações corretas, 

entretanto tem um alto índice de descarte de endereços corretos (Negativo Genuíno). Logo 

dentre os pontos de corte “A”, “B” e “C”, o que se aproxima dá otimização do indicador de 

similaridade é o ponto “C” como um classificador de alta sensibilidade, recupera muitos 

endereços (Positivos Genuínos), com baixa especificidade (Positivo Impostor), comete poucos 

erros (FAWCETT, 2006). 

 

4.3.3 ÁREA ABAIXO DA CURVA 

  

A seguir utilizaremos a medida a área abaixo da curva de ROC. Sua sigla AUC, vem do 

inglês, Area Under Curve. Com valores vão de 0.0 à 1.0 demonstra as proporções de valores 

de área de um vetor unitário indicando qual variável tem melhor desempenho, isto representa 

um resumo estatístico para determinação da acurácia. 

Por exemplo. Sejam as variáveis; cardinalidade ou ruído seriam totalmente incapazes de 

discriminar classificações positivas genuínas de impostores positivos de NG, se a área sob a 

curva for 0.5 para o ponto de corte de similaridade aferido, ou seja, seria a hipótese nula. Já 

para valores maiores que 0.7 teríamos um desempenho satisfatório. O que sintetiza a 

probabilidade que o resultado da comparação de similaridade para uma correta classificação irá 

exceder o resultado de uma classificação incorreta (LAKATOS, et al 1991). 

 

 

4.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A técnica de ROC aplicada as variáveis de similaridade, cardinalidade e ruído. Têm 

emprego em diversos estudos para avaliação de classificadores. (MARGOTTO, 2007) e 

(LAKATOS, 1991) trabalharam a fundo este técnica de extração de pontos de cortes 

envolvendo a sensibilidade em função da especificidade. 

No trabalho em questão, foram adotados três seguimentos de corte: 

- Com critério restrito, cuja evidência da simetria entre os NG é muito forte, que traduz 

pequenas proporções de sensibilidade e especificidade. 

- Com critério moderado, com evidência da cardinalidade e ruído de média escala 

associadas a grande sensibilidade e baixa especificidade. 

- Com critério brando, que traduz com alta sensibilidade e especificidade. 

E munidos por estas categorias quantificamos os riscos para utilização do marcador de 

similaridade. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 

5.1. CONSIDERAÇÃO INICIAL 

 

 

Para a realização dos testes de similaridade na cadeia de caracteres com dados 

simulados, um ponto importante é a definição da sequência de caracteres conhecidos que 

servirão de base para os modelos estudados. Esta representação permite reproduzir, em menor 

escala, o universo de possibilidades que um algarismo alfanumérico ocuparia na composição 

de um NG. A concepção da base de testes com dados simulados se prestou tanto a descobrir 

outros parâmetros sobre o problema de estudo, quanto a testar o marcador de similaridade 

proposto, bem como identificar suas vantagens e limitações. Neste modelo simulado, a captação 

do efeito do ruído nas cadeias de caracteres foi uma grandeza de grande valia para formular um 

modelo teórico e refinar o conhecimento sobre marcadores na similaridade de NG 

 

 

5.2. RESULTADOS DE DADOS SIMULADOS 

 

 

Na FIG. 5.1 é observado o efeito do ruído de 40% (dois caracteres dissimilares) para 

cardinalidade de seis caracteres. À medida em que se varia a posição do ruído observa-se 

padrões de respostas distintas: 

— O primeiro quando a posição do ruído ocupa as extremidades da cadeia de caracteres, 

ou seja, o sinal de “@”, símbolo do ruído, agrupado no início, no fim, ou ocupando seus dois 

extremos. Deste padrão obtém-se o padrão de corte de valor máximo para esta faixa de 

cardinalidade e ruído. Tal particularidade tem um efeito positivo para o tratamento de 

endereços, pois o indicador se demonstra tolerante a trocas de tipos de endereço, “Rua ou 

Avenida”, enquadrados no início da cadeia de caracteres. 

— No padrão seguinte, obtivemos parte do ruído ocupando uma das extremidades, ou 

agrupados no interior da cadeia de caracteres. Este padrão demonstra um corte médio em 

relação aos demais posicionamentos do ruído.  
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— No mais rígido padrão de corte é observado que o ruído se manifesta no interior da 

cadeia, ocupando posições espaçadas. 

FIG. 5.1 Amplitude dos resultados devido ao posicionamento do ruído. 

Diante do exposto, observamos que para qualquer cardinalidade existe um padrão de 

resposta que distingue as diferentes posições do ruído conhecido. Isto torna possível sua adoção 

a qualquer nome geográfico.  

FIG. 5.2 Locação dos pontos de mínimo para uma cadeia de vinte caracteres 
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A seguir foram verificados os valores extremos do marcador de similaridade. Na 

FIG.5.2 é demonstrado o desempenho da função de similaridade para cardinalidade de vinte 

caracteres com padrão de corte de mínimo. Por imposição da premissa teremos “um” para 

máxima similaridade e ausência de ruído. No entanto, de acordo com o comportamento da 

função representada, o marcador de similaridade comporta a medição de uma quantidade de 

termos dissimilares de até metade da cardinalidade da cadeia de caracteres (valores superiores 

a 50% de ruído). 

  

 

FIG. 5.3 Comportamento da similaridade com variação de ruído e cardinalidade 

constante. 

 

A amplitude do indicador de similaridade para variação de ruído foi investigada e 

demonstrada na FIG. 5.3, por meio do marcador de similaridade. Na medida em que se aumenta 

o ruído e se dispõe de menores valores de similaridade, maior será a amplitude entre valores de 

máximo e mínimo de similaridade por classe. Exemplo é o marcador na posição em que admite 

apenas valor de ruído 𝑅𝑐 = 1: o marcador de similaridade tem um intervalo de 𝑅𝑐(1) =

[8.5 ,9.0]. 

Para uma segunda tomada de valores para posição de ponto três para abscissa, seus 

valores têm ordem de 𝑅𝑐(3) = [5.8 , 7.2]. 
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Mediante ao comportamento da função de similaridade testada, pode-se criar uma regra 

para quantificar a amplitude de respostas em função da cardinalidade e da quantidade de ruído. 

A quantidade de resultados de similaridade será sempre a quantidade de “Ruído + 1”. Isto é, 

numa cadeia de cardinalidade de vinte caracteres com dois ruídos obtém-se uma amplitude de 

três resultados válidos de similaridade. Esta expressão é válida até o limite do indicador de 

similaridade, ou seja, a metade de sua cardinalidade. 

 

FIG.5.4 Gráfico ilustrando a propagação do ruído de cinco caracteres em diferentes 

cardinalidades 

Outra observação importante é exibida na FIG. 5.4. Ao inserir um ruído de cinco 

caracteres, a verificação da regra estabelecida para quantificar o número de respostas similares 

é a mesma. Realçado pelo retângulo vermelho, o padrão de seis respostas se propaga não 

importando o quanto se eleva a cardinalidade. Com este dado verificamos que na tomada de 

valores da tabela triangular para cardinalidade de até vinte caracteres pode-se estimar valores 

de qualquer outra cardinalidade. 

 

 

5.3. RESULTADOS DE DADOS REAIS 
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5.3.1 TAXONOMIA DO RUÍDO EM NOMES GEOGRÁFICOS 

 

 

A partir dos intervalos de máximos e mínimos elencados na matriz triangular disponível 

no apêndice 8.9, foram arrolados abaixo alguns padrões de ruídos estudados a partir de dados 

simulados. Esta utilização da matriz triangular fornece suporte para que o usuário disponha de 

condições de inferir situações esperadas na consulta de similaridade, isto é, quantificar quão 

flexível é o padrão de resposta na consulta por NG. 

 

Cardinalidade FIXA 

Ruído > < 

Similaridade < > 

Confiança do relacionamento < > 

FIG.5.5 -Síntese das relações entre as variáveis, cardinalidade, ruído e similaridade. 

A FIG 5.5 resume a estratégia de relacionamento entre registros por similaridade, por 

considerar uma cardinalidade de um NG qualquer fixo, quanto maior a quantidade de ruído, 

menor será o índice de similaridade, logo menor confiança para um relacionamento. Já quanto 

menor a quantidade de ruído, maior é o índice de similaridade e maior a confiança para 

relacionamento entre registros. Assim, partindo para intervalo de similaridade, 𝐼 = [0.85, 9.0], 

com a interferência de um ruído menor a 5% (relativo a expressão EQ.4.1). 

 

Amostra Similaridade Cardinalidade 

RUA GENERAL CORREIA DE CASTRO JARDIM 

AMÉRICA 
0.946 44 

RUA GENERAL CORREIA E CASTRO JARDIM 
AMÉRICA 

RUA ANTONIO TIBURCIO DE SOUZA ANCHIETA 
0.909 38 

RUA ANTONIO TIBURCIO DE SOUSA ANCHIETA 

RUA GENERAL GALLIENI BONSUCESSO 
0.856 31 

RUA GENERAL GALIENE BONSUCESSO 

FIG.5.6 – Relação de Nomes Geográficos para similaridade 0.9 

 

Neste primeiro padrão é ressaltada uma sutil diferença de escrita para termos na FIG.5.6. 

Para atingir este nível de similaridade, quanto menor a quantidade de ruído e maior a 

cardinalidade apenas a variável de similaridade é suficiente para confiar no relacionamento 

entre os dados. 
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Em padrões de resposta com 0.81 de similaridade, com uma porcentagem de ruído de 

15 a 20% (relativo a expressão EQ.4.1), surge um novo padrão no qual o marcador de 

similaridade relaciona NG incompletos. Exemplificado na FIG 5.6 a faixa em questão consta a 

denominação de “PARQUE” ou “VILA”, mesmo que presentes em apenas um dos registros é 

possível o relacionamento de ambos. No entanto, nesta faixa incide a necessidade de conhecer 

mais uma variável além da similaridade, porque apenas está não é suficiente para confiar na 

relação entre os NG.  

Amostra Similaridade Cardinalidade 

RUA ENGENHEIRO ARMINDOR ANGEL ANCHIETA 
0.816 38 RUA ENGENHEIRO ARMINDOR ANGEL PARQUE 

ANCHIETA 

RUA CAIRUCU VALQUEIRE 
0.814 21 

RUA CAIRUCU VILA VALQUEIRE 

FIG.5.7 – Relação de Nomes Geográficos para similaridade 0.8 

Para a faixa de valores, 𝐼 = [0.76, 0.70], é imprescindível considerar o tamanho da 

cadeia de caracteres e ruídos.  Nos exemplos da FIG. 5.7, observa-se que para este valor de 

similaridade com cardinalidades menores que do exemplo da FIG 5.8 demonstra quanto diminui 

a confiança entre os relacionamentos. Neste intervalo as variáveis cardinalidade e similaridade 

revelam um outro padrão de relacionamento, de um para muitos: um registro da tabela da base 

de dados do IPP passa a ser relacionado com mais de um registro da tabela de toponímias do 

CNEFE. Neste limite é inviável a decisão do relacionamento, pois a confiança mesmo que 

aparados pelas variáveis similaridade, cardinalidade e ruído, são baixos. 

Amostra Similaridade Cardinalidade 

RUA J SANTA CRUZ 
0.769 16 RUA G SANTA CRUZ 

RUA K SANTA CRUZ 

RUA DO ALHO PENHA CIRCULAR 
0.702 26 

RUA DO ARROZ PENHA CIRCULAR 

FIG.5.8 – Relação de Nomes Geográficos para similaridade 0.7. 

Para faixa de valores inferiores a 0.65 até o limite da métrica de similaridade 0.5, 

encontramos as seguintes situações: cardinalidade e similaridade baixa, com ruído alto que 

descarta qualquer relacionamento. 

Para cardinalidade e taxa de ruído alta, com similaridade baixa, é possível o 

relacionamento dos registros procurados, desde que analisada, com mais uma variável externa, 

sua posição geográfica. 
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Amostra Similaridade Cardinalidade 

RUA GUACUPI COELHO NETO 
0.659 23 

RUA ACEGUA COELHO NETO 

RUA ALBERTO CAVALCANTI RIO DE JANEIRO 
0.605 35 RUA ALBERTO CAVALCANTI RECREIO DOS 

BANDEIRANTES 

RUA ADOLFO BERGAMINI ENGENHO DE DENTRO 
0.500 35 

RUA DOUTOR LEAL ENGENHO DE DENTRO 

FIG.5.9 – Relação de Nomes Geográficos para similaridade menor que 0.7 

 

 

5.3.3 CURVA ROC X SIMILARIDADE 

 

A avaliação do indicador de similaridade está baseada na análise da matriz de 

contingência com suas derivações. Na TAB. 5.1 são apresentados os totais de classificação, 

junto com a eficiência do marcador de similaridade que, por sua vez, classificou, para positivos 

e genuínos, 824 endereços em suas respectivas localidades. Nenhum endereço foi classificado 

como positivo e impostor. No entanto, 522 endereços foram classificados como negativo e 

genuínos, ou seja, são endereços com classificação equivocada que sugerem uma flexibilidade 

do marcador de similaridade para a recuperação dos mesmos. 

TAB. 5.1 Matriz de contingência para similaridade um. 

 MARCADOR = 1  

 GENUÍNOS IMPOSTORES  Exatidão 0,990 

POSITIVO 824 0 824 Erro 0,009 

NEGATIVO 522 54294 54816 Especificidade 1 

  1346 54294 55640 Sensibilidade 0,612 

 

Na redução da matriz de contingência há indicadores do tipo exatidão, erro, 

especificidade e sensibilidade que apresentam alguns proveitos superficiais. Um deles é a 

síntese em quatro indicadores que avaliam sua competência. Esses indicadores apresentaram 

um baixo índice de erro, alto índice de acerto, alto índice de especificidade e uma sensibilidade 

mediana. Contudo, ao perceber três marcadores de quatro indicadores com valores de extremos, 

cabe uma crítica do método de cálculo. 

A justificativa para um baixíssimo erro deve-se ao elevado valor do total de saídas – TS, 

que formulados por (𝑃𝐼+NG)/TS, minimizam a classificação do erro. Para alta exatidão, 
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observa-se o mesmo comportamento: uma altíssima classificação com NI eleva o índice de 

exatidão. E para especificidade, o cálculo da proporção de impostores que foram classificados 

como tal tem influência da grande quantidade de classificações NI. Estas observações quando 

apuradas revelam que o marcador de similaridade tem alto desempenho para classificação de 

NI e um desempenho de 0.6 para classificações PG. 

Como alternativa à avaliação da variável de similaridade foi utilizada a abordagem do 

espaço ROC que plota, no plano cartesiano, a sensibilidade ou taxa de verdadeiros positivos, 

eixo y, e especificidade ou taxa de falso positivo no eixo x. 

 

 

FIG.5.10 Demonstração dos resultados no espaço ROC 

Ao utilizar o espaço ROC para inferir um limite para uso do indicador, na FIG.5.10, a 

resposta dos marcadores de similaridade que se encontram próximos do eixo das abscissas, taxa 

de verdadeiro positivo (TVP), e distante do eixo das ordenadas, taxa de falsos positivos (TFP), 

revela que os resultados dos marcadores 0.7 até 1.0, são excelentes para classificar o grupo de 

verdadeiros genuínos. Este grupo representa um modelo mais próximo do perfeito, apesar de 

nem todos os exemplos positivos e negativos serem classificados corretamente. Para valores 

abaixo deste limiar, inicia-se a recuperação de resultados de falsos positivos, logo, o erro na 

classificação representa o limite para predições. 

 

5.3.3.1 DEFINIÇÃO DE CUSTO 

 

A aplicação da análise por ROC implica uma definição do custo. Em mineração de 

dados, utiliza-se usualmente a definição com custos iguais, isto é, uma classificação errada para 
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qualquer um dos quatros grupos (PG, PN, NG e NI) tem a mesma importância. Entretanto, esta 

medida pode ser apropriada para um problema e irrelevante para outros casos (LAKATOS, et 

al 1991). Por exemplo, o custo de erro de locação de um pilar para construção civil de 7cm é 

diferente do custo do erro de uma cirurgia de catarata. No primeiro, esta diferença é diluída pela 

grandeza das dimensões do projeto. No entanto, errar 7cm na cirurgia de catarata pode cegar 

um paciente. 

 

FIG.5.11 Relação de custo benefício 

 

Apresentada a relação custo/benefício com a disposição da taxa de verdadeiros positivos 

(TVP), confrontada com a taxa de falsos positivos (TFP), considera-se custos iguais para 

qualquer classificação. A FIG. 5.11 indica os riscos e benefícios de tomar como limite um valor 

de similaridade menor que 0.7, no qual o comportamento da função que discrimina boas 

classificações perde desempenho e agrega ao seu julgamento classificações equivocadas. 

Entretanto, ao invés de estabelecer um limiar de classificação, promove-se a flexibilização do 

indicador de similaridade a fim de maximizar a recuperação de dados, avaliando os riscos de 

erros por consideração de variáveis como: Cardinalidade e ruído, e assim compor um limite de 

similaridade mais sensível, porém controlado. 
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5.3.3.2 CURVA DE ROC CONSIDERANDO OS REGISTROS RECUPERADOS 

A elaboração dos gráficos e cálculo das curvas de ROC, tem fixado o intervalo de 

confiança (IC) a 95% com a significância inferior a 0,05 para cada faixa de similaridade fixada 

e a partir desta foi verificado o comportamento das demais variáveis de controle: 

Descrita como “maior cardinalidade”, significa que, na comparação de dois NG, existem 

duas cadeias de caracteres. Esta variável representa o número total de caracteres da maior cadeia 

comparada. Já a variável de menor cardinalidade representa o número total de caracteres da 

menor cadeia de caracteres a ser comparada. A última variável a ser comparada foi o ruído, 

representado pela sigla (𝑅𝑐). Ele é parte componente do indicador de similaridade descrito pela 

equação (EQ 3.1).  

Para melhor interpretar a FIG. 5.12, no eixo y, quanto maior a medida de sensibilidade, 

mais próximo o indicador de similaridade está de seu limite de operabilidade 0.5, e quanto 

menor a sensibilidade, mais próximo o indicador de similaridade está de seu limite de igualdade 

1.0. E para o eixo x, quanto maior a especificidade, mais próximo a função de similaridade está 

da origem, e vice versa.  

 

 

FIG.5.12 Curva de ROC para diferentes variáveis com valor de similaridade “um”. 
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A FIG. 5.12 mostra a recuperação de registros do marcador de similaridade. Com 

proposições verdadeiras, revela risco nulo para erros de classificação em pontos de 

sensibilidade menores de 0.765. Critérios do tipo restritos para ponto de corte, cuja classificação 

é definida pela baixa especificidade e baixa sensibilidade, indicam o valor de similaridade maior 

0.9. 

Já a tomada de valores para critérios moderados, associa-se a grande sensibilidade com 

baixa especificidade, então para valores de sensibilidade próximos a 0.777 e de especificidade 

próximos a 0.010, temos um valor de similaridade próximo de 0.787. Ou seja, mais de 78% das 

classificações positivos genuínos seriam corretamente identificadas como tal, e cerca de 1% de 

todos falsos impostor seriam classificados incorretamente. 

Ao utilizar o critério brando, com alta sensibilidade e especificidade, cerca de 0.990 de 

sensibilidade com 0.929 de especificidade garantem que ao utilizar 0.505 de similaridade, 

obtém-se 99% de classificações positivas genuínas. No entanto, 92% das classificações de falso 

impostor seriam classificadas de maneira incorreta. 

A função representada pela menor cardinalidade demonstra um comportamento mais 

maleável que a função de maior cardinalidade, com seu comportamento resumido em: quanto 

maior a quantidade de caracteres, menor a sensibilidade e maior a especificidade. 

A seguir, o ruído (Rc) está disposto totalmente na área de aleatoriedade. Quanto maior 

o ruído, maior será a correta classificação de negativo impostor, mas também aumenta a 

classificação de falsos positivos. 

TAB. 5.2 Área a baixo da curva de ROC para similaridade máxima 

Variáveis Área 

Rc ,117 

maior_cardinalidade ,515 

menor_cardinalidade ,644 

similaridade ,911 

 

 

O resultado de TAB 5.2 indica a eficiência da variável “similaridade” diante das demais 

variáveis com classificação maior que 90% dos resultados. Foi seguido da variável “menor 

cardinalidade”, com 64%. As demais variáveis se demonstram poucos producentes para 

classificação de PG. 
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5.3.3.3 VARIÁVEIS CARDINALIDADE E RUÍDO POR CLASSE DE SIMILARIDADE 

 

A seguir é avaliado o comportamento das variáveis Rc e cardinalidade para as faixas de 

similaridade 0.5 até 1.0. 

Para definir pontos de corte com critérios brando, moderado e restrito, tomaremos o 

comportamento de variáveis de menor cardinalidade e ruído. 

FIG.5.13 -. Curva de ROC para as variáveis explicativas menor cardinalidade e maior 

cardinalidade e taxa de ruído para indices de similaridade perfeita I= 1.0.  

 

FIG. 5.14 Curva de ROC para as variáveis explicativas menor cardinalidade e maior 

cardinalidade e taxa de ruído para indices de similaridade no intervalo de 1.0 a 0.9 
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Considerando a FIG. 5.13 – A similaridade perfeita sem a presença de ruído, a 

cardinalidade não acrescenta valor para sua utilização. No entanto, seu resultado já indica que 

a utilização da variável “menor cardinalidade”, por diminuir os riscos da falsa classificação, é 

demonstrado pela função que se afasta da linha de referência em direção ao eixo das ordenadas. 

Baixando a similaridade para valores menores que 1.0 e maiores que 0.9, o gráfico da 

FIG 5.14, realça a presença do ruído ao destacar que valores menores de dois caracteres com 

alta sensibilidade e baixo erro contribuem para o alto desempenho da classificação no NG. Já 

variável cardinalidade tem influência significativa para classificação de positivos genuínos, 

valores maiores que dez caracteres. No entanto, cardinalidades inferiores a dez caracteres têm 

influência negativa no retorno de dados. Logo, esta consideração devolve mais valores errôneos 

do que acertos. 

TAB.5.3 Área a baixo da curda de ROC para faixas de similaridade 1 e 0.9 

Variável 

Área FIG 

5.12 

Área FIG 

5.13 

Maior cardinalidade ,490 ,718 

Menor cardinalidade ,654 ,772 

Rc ,000 ,036 

 

 

 Observando o resultado da área abaixo das curvas FIG 5.13, conclui-se que controlando a 

variável de menor cardinalidade haveria melhor desempenho que a variável de maior 

cardinalidade apenas para a faixa de similaridade perfeita. O controle por qualquer outra é 

contraproducente. 

Analisando o resultado área abaixo da curva na FIG 5.14, observa-se que o ruído não 

influencia para classificação verdadeira positivo, enquanto a menor cardinalidade, por ter uma 

área maior, indica um melhor desempenho para PG. 

Para aperfeiçoar o desempenho do indicador de similaridade na faixa de valores 

menores que 1.0 e maiores 9.0, foi observada (mesmo com o risco de 1% para incorreta 

classificação ao considerar a variável de menor cardinalidade com 24 caracteres) a elevação do 

percentual de classificações corretas para 71%, enquanto para classificações incorretas, este 

mesmo percentual gira em torno de 18%. Isso demonstra que apenas o indicador de similaridade 

é suficiente para o desempenho. 
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FIG.5.15 Curva de ROC para as variáveis explicativas menor cardinalidade e maior 

cardinalidade e taxa de ruído para indices de similaridade no intervalo de 0.9 a 0.8. 

 

 

 

FIG.5.16 Curva de ROC para as variáveis explicativas menor cardinalidade e maior 

cardinalidade e taxa de ruído para indices de similaridade no intervalo de 0.8 a 0.7. 

 

Para similaridades menores 0.9 e maiores 0.8 observa-se, na FIG 5.15, que o padrão 

percebido em classes anteriores não é seguido, porque a função que descreve a cardinalidade, 

apesar de representar uma pequena classificação de falsos positivos, sua sensibilidade cai 

vertiginosamente até a cardinalidade em torno de dez caracteres, quando se equilibra com o 
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número de falsos positivos. Para cardinalidade superiores a dez caracteres nota-se um avanço 

quanto ao seu desempenho para classificações de verdadeiros positivos. 

À medida que o ruído aumenta o classificador dispõem de melhor desempenho para 

classificá-lo com outro grupo. Logo, ruídos maiores que sete caracteres alcançam um melhor 

desempenho na classificação. 

Para medidas de similaridade menores 0.8 e maiores 0.7, apreciada em FIG. 5.16 as 

variáveis maior cardinalidade e menor cardinalidade se alternam como opção para melhorar o 

desempenho do indicador. 

Para cardinalidade o equilíbrio entre TVP e TFP é encontrado com valores em torno de 

vinte e dois caracteres, com desempenho positivo para classificações de TVP até o limite de 

quarenta e nove caracteres.  

TAB. 5.4 Área a baixo da curda de ROC para faixas de similaridade 0.8 e 0.7 

Variável 

Área FIG 

5.10 

Área FIG 

5.11 

Maior cardinalidade ,362 ,462 

Menor cardinalidade ,437 ,494 

Rc ,124 ,181 

 

O resultado área abaixo de curva na FIG 5.11 reafirma que a variável “menor 

cardinalidade” tem melhor desempenho que as demais. Entretanto, sua utilização deve ser 

considerada apenas na faixa de melhor desempenho, acima de dez caracteres. Nesta faixa de 

valores é importante considerar a variável ruído para minimizar as classificações de falsos 

positivos. Logo, quanto maior o ruído ou maior a cardinalidade, maior será a confiança de uma 

correta classificação. 
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FIG. 5.17 Curva de ROC para as variáveis explicativas menor cardinalidade e maior 

cardinalidade e taxa de ruído para indices de similaridade no intervalo de 0.7 a 0.6. 

 

 

 

FIG.5.18 Curva de ROC para as variáveis explicativas menor cardinalidade e maior 

cardinalidade e taxa de ruído para indices de similaridade no intervalo de 0.6 a 0.5. 

 

Para similaridade de valores menores 0.7 e maiores 0.6, observa-se que as variáveis de 

cardinalidade não ajudariam a recuperar informações de classificações equivocadas. Enquanto 

o ruído tem alta especificidade e baixa sensibilidade em valores menores que seis caracteres. 
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Já para faixa de similaridade de valores menores 0.6 e maiores 0.5, observa-se uma 

inversão dos papéis: Rc desprezado como componente em faixas de similaridade anteriores é o 

principal componente para controlar a sensibilidade da similaridade. 

TAB.5.5 Área a baixo da curda de ROC para faixas de similaridade 0.6 e 0.5 

Variável 

Área FIG 

5.12 

Área FIG 

5.13 

Maior cardinalidade ,397 ,589 

Menor cardinalidade ,430 ,524 

Rc ,245 ,856 

 

 O resultado área a baixo de curva na FIG 5.17 desaprova a utilização de qualquer variável 

para melhorar o desempenho da similaridade, mas já na área da FIG. 5.18 o Rc responde por 

mais de 85% das corretas classificações. 

Em suma, quando se lida com valores de similaridade menores de 0.6 a recuperação 

equilibrada de seus registros pode ser efetuada desde que o ruído a ser considerado seja superior 

a oito caracteres. Pois, mesmo com baixa sensibilidade e índice de corretas classificações 

(43%), seu baixo percentual de erro para classificações incorretas (6%) minimiza o risco de 

classificação de errôneas. 

Antes de concluir a hipótese de que existe um limiar de similaridade entre Nomes 

Geográficos, os experimentos comprovam que é necessário considerar a posição ocupada pelo 

ruído na cadeia de caracteres. Além disso, é preciso saber se estes ruídos estão agrupados ou 

dispersos. Isto compõe um alto grau de relevância para dimensionar a aceitação do valor de 

similaridade nas bases de dados testadas. 

Para definir um limite mínimo por base nos experimentos e concluir um valor mínimo 

de similaridade, podem ser considerados dois parâmetros: 

O primeiro parâmetro é observado na FIG.5.12. Nos pontos de similaridade mínima de 

uma cadeia de vinte caracteres, a quantidade de ruído máxima que o indicador mensura é 

equivalente a 50% da cardinalidade da cadeia de caracteres. 

O segundo ponto, para definir um limite mínimo, é análise dos diferentes tamanhos de 

cardinalidade provenientes dos Nomes Geográficos. Uma cadeia de caracteres não poderá ter o 

dobro do tamanho do seu par relacional, pois além de considerar esta diferença de cardinalidade 

deve-se atentar para o ruído entre elas. Exemplo: 

𝐼 (
Avenida Guilherme Maxwell, Rio de Janeiro,

 Av. G. Macwell, Rio de Janeiro
) = 0.507 

Logo, a diferença máxima de 62% considera altercação de cardinalidade e/ou ruído. 
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Para cadeias de caracteres de mesma cardinalidade, o número de resultados possíveis 

considerando a variação da posição do ruído será a quantidade de ruído mais um. Esta 

propriedade se demonstra importante para futuros mapeamentos de isovalores.  
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6. CONCLUSÃO 

 

 

 

6.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A verificação da aplicabilidade do indicador proposto para avaliar a recuperação de 

registros em bases de dados distintas, demonstrou bastante eficácia para classificação correta 

dos pares de NG. Alguns quesitos como exatidão, erro, que avaliam sua competência, indicaram 

baixo índice de erro e um alto índice de acerto. O alto índice de especificidade revelou que 

mesmo ao consultar bases com quantidades de registros tão diferentes, o indicador cumpriu 

com seu dever em descartar registros não relacionados. Entretanto, para o índice de 

sensibilidade, ao considerar a perfeita simetria ou ausência do ruído entre as bases de dados, 

obteve-se a recuperação direta de 61% dos positivos genuínos. 

Para efetivamente determinar um limiar de similaridade, foram definidos três níveis de 

aceitação.  

O primeiro com critério restrito, considerando baixa sensibilidade e especificidade do 

indicador à resposta de similaridade para valores superiores a 0.9. Isto significou a recuperação 

de 76% dos valores positivos genuínos. Com ausência de classificações incorretas. 

Para uma segunda tomada de valores, utilizou como critério o tipo moderado, grande 

sensibilidade com baixa especificidade. Em sensibilidades próximas 0.777 e 0.010 de 

especificidade, obtém-se um valor de similaridade próximo de 0.787. Ou seja, mais de 78% das 

classificações positivos genuínos seriam corretamente identificadas como tal, e cerca de 1% de 

todos falsos impostores estariam classificados incorretamente. 

O critério brando, com alta sensibilidade e alta especificidade (cerca de 0.990 de 

sensibilidade com 0.929 de especificidade), garante que ao utilizar 0.505 de similaridade, 

obtém-se 99% de classificações positivas genuínas. No entanto, 92% das classificações de 

falsos impostores seriam classificadas de maneira incorreta. 

Os resultados indicaram que nas faixas de valores de similaridade menores que 0.9 e 

maiores que 0.8, a utilização de uma variável para refinar a recuperação de registros aumentaria 

a confiança na informação resgatada. Esta utilização confere, para cardinalidades maiores de 

dez caracteres, o efeito positivo para classificações corretas de positivos genuínos. 
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Para a faixa de similaridade menor 0.6 e maior 0.5, o complemento da variável ruído 

aumenta a eficiência para classificações corretas. Ao considerar valores de ruídos superiores a 

oito caracteres, o índice de classificações incorretas cai para 6%. Isto demonstra uma 

propriedade de assimetria, com alta eficiência para classificação de negativo impostor. 

Atingido o objetivo esperado, os coeficientes de similaridade maximizaram as consultas 

que demandam comparações textuais, como no processo de georreferenciamento de endereços. 

Dentre as questões e problemas que precisam ser resolvidos por um sistema 

informatizado, está a interoperabilidade ou acesso. Esta pesquisa pode contribuir, ainda, para o 

desenvolvimento de estudos em outras ciências, que se proponham a, por exemplo, investigar 

geográfica ou étnica historicamente as origens ou mudanças dos Nomes Geográficos. 

Segundo Rostaing (1948): “A Toponímia se propõe a procurar a origem dos nomes dos 

lugares e também a estudar as suas transformações”.Grifo nosso 

Quantificar estas transformações pode revelar relações por proximidade de palavras a 

que o indicador se propõe. Exemplo: a mudança de nomenclatura que “REAL ENG°” sofreu 

transformando-se no conhecido bairro de “REALENGO”. Atribuir um valor de distância desta 

mudança, pode revelar associações nunca antes feitas. 

 

6.2. TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Algumas sugestões podem ser feitas para continuidade desta pesquisa:  

Percebe-se uma propriedade do indicador de similaridade para NG, ainda inexplorado, 

através de termos dissimilares referidos como ruído encontramos um valor de similaridade 

independentemente da posição do ruído. Mas é possível identificar a posição dos ruídos 

utilizando o valor de similaridade e a cardinalidade dos termos comparados. 

Sugere-se um estudo na área de Cartografia Histórica com uso do indicador de 

similaridade para quantificar as derivações que o NG sofreu no decorrer dos anos. 

Sugere-se que a Metodologia proposta nesta dissertação seja aplicada como instrumento 

de avaliação e crítica entre Nomes Geográficos. 
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8.1. COORDENADAS PARA FORMULAÇÃO DO GRÁFICO ROC FIXANDO A 

VARIÁVEL DE SIMILARIDADE EM “UM”. 

maior cardinalidade menor cardinalidade Rc 

Caract Sensib 
1 - 

Espec 
Caract Sensib 1 - Espec Caract Sensib 1 - Espec 

3 1 1 3 1 1 -1 1 1 

4,5 0,999 1 5,5 0,999 1 0,5 0 1 

6,5 0,999 1 7,5 0,999 1 1,5 0 0,999 

8,5 0,999 1 8,5 0,999 1 2,5 0 0,985 

9,5 0,998 0,998 9,5 0,998 0,996 3,5 0 0,972 

10,5 0,995 0,998 10,5 0,995 0,992 4,5 0 0,942 

11,5 0,993 0,996 11,5 0,993 0,989 5,5 0 0,873 

12,5 0,99 0,995 12,5 0,99 0,979 6,5 0 0,741 

13,5 0,978 0,989 13,5 0,978 0,948 7,5 0 0,564 

14,5 0,961 0,983 14,5 0,961 0,937 8,5 0 0,363 

15,5 0,92 0,968 15,5 0,92 0,826 9,5 0 0,19 

16,5 0,901 0,954 16,5 0,901 0,792 10,5 0 0,117 

17,5 0,867 0,937 17,5 0,867 0,759 11,5 0 0,074 

18,5 0,814 0,906 18,5 0,814 0,695 12,5 0 0,051 

19,5 0,779 0,868 19,5 0,779 0,624 13,5 0 0,034 

20,5 0,719 0,812 20,5 0,719 0,522 14,5 0 0,023 

21,5 0,629 0,674 21,5 0,629 0,357 15,5 0 0,015 

22,5 0,564 0,549 22,5 0,564 0,279 16,5 0 0,007 

23,5 0,507 0,471 23,5 0,507 0,233 17,5 0 0,003 

24,5 0,438 0,36 24,5 0,438 0,179 18,5 0 0,001 

25,5 0,374 0,301 25,5 0,374 0,15 19,5 0 0 

26,5 0,269 0,241 26,5 0,269 0,127 20,5 0 0 

27,5 0,214 0,198 27,5 0,214 0,107 21,5 0 0 

28,5 0,182 0,171 28,5 0,182 0,094 23 0 0 

29,5 0,148 0,148 29,5 0,148 0,081    

30,5 0,119 0,126 30,5 0,119 0,071    

31,5 0,09 0,107 31,5 0,09 0,062    

32,5 0,057 0,092 32,5 0,057 0,053    

33,5 0,043 0,078 33,5 0,043 0,046    

34,5 0,031 0,071 34,5 0,031 0,043    

35,5 0,023 0,049 36 0 0    

36,5 0,019 0,042       

37,5 0,013 0,035       

39 0 0       
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8.2. COORDENADAS PARA FORMULAÇÃO DA GRÁFICO DE ROC FIXANDO A 

VARIÁVEL DE SENSIBILIDADE 0.9 

 

 

 

  

maior cardinalidade menor cardinalidade Rc 

Caract Sensib 1 - Espec Caract Sensib 1 - Espec Caract Sensib 1 - Espec 

3 1 1 3 1 1 -1 1 1 

4,5 1 1 5,5 1 1 0,5 0,992 0,967 

6,5 1 1 7,5 1 1 1,5 0,462 0,967 

8,5 1 1 8,5 1 1 2,5 0,008 0,955 

9,5 1 0,998 9,5 1 0,996 3,5 0 0,941 

10,5 1 0,998 10,5 0,938 0,992 4,5 0 0,913 

11,5 0,938 0,996 11,5 0,938 0,99 5,5 0 0,845 

12,5 0,938 0,995 12,5 0,938 0,98 6,5 0 0,717 

13,5 0,938 0,988 13,5 0,938 0,949 7,5 0 0,546 

14,5 0,938 0,982 14,5 0,931 0,938 8,5 0 0,352 

15,5 0,931 0,967 15,5 0,9 0,829 9,5 0 0,184 

16,5 0,9 0,952 16,5 0,9 0,795 10,5 0 0,113 

17,5 0,9 0,935 17,5 0,9 0,763 11,5 0 0,072 

18,5 0,9 0,903 18,5 0,892 0,699 12,5 0 0,049 

19,5 0,892 0,865 19,5 0,862 0,629 13,5 0 0,033 

20,5 0,892 0,809 20,5 0,854 0,528 14,5 0 0,022 

21,5 0,854 0,672 21,5 0,808 0,365 15,5 0 0,014 

22,5 0,831 0,549 22,5 0,777 0,288 16,5 0 0,007 

23,5 0,769 0,472 23,5 0,738 0,242 17,5 0 0,003 

24,5 0,738 0,362 24,5 0,715 0,187 18,5 0 0,001 

25,5 0,731 0,303 25,5 0,662 0,156 19,5 0 0 

26,5 0,662 0,241 26,5 0,6 0,131 20,5 0 0 

27,5 0,6 0,198 27,5 0,585 0,11 21,5 0 0 

28,5 0,6 0,17 28,5 0,554 0,096 23 0 0 

29,5 0,569 0,147 29,5 0,469 0,082    

30,5 0,462 0,125 30,5 0,354 0,072    

31,5 0,377 0,107 31,5 0,292 0,062    

32,5 0,277 0,091 32,5 0,185 0,053    

33,5 0,208 0,077 33,5 0,131 0,046    

34,5 0,1 0,07 34,5 0,1 0,043    

35,5 0,1 0,048 36 0 0    

36,5 0,077 0,042       

37,5 0,062 0,034       

39 0 0       
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8.3. COORDENADAS PARA FORMULAÇÃO DA GRÁFICO DE ROC FIXANDO A 

VARIÁVEL DE SENSIBILIDADE 0.8 

 

maior cardinalidade menor cardinalidade Rc 

Caract Sensib 1 - Espec Caract Sensib 1 - Espec Caract Sensib 1 - Espec 

3 1 1 3 1 1 -1 1 1 

4,5 1 1 5,5 1 1 0,5 0,999 0,967 

6,5 1 1 7,5 1 1 1,5 0,964 0,966 

8,5 1 1 8,5 1 1 2,5 0,304 0,958 

9,5 1 0,998 9,5 1 0,996 3,5 0,262 0,945 

10,5 1 0,998 10,5 0,999 0,992 4,5 0,208 0,917 

11,5 0,999 0,996 11,5 0,997 0,989 5,5 0,202 0,849 

12,5 0,997 0,994 12,5 0,997 0,979 6,5 0,144 0,721 

13,5 0,995 0,988 13,5 0,982 0,948 7,5 0,144 0,549 

14,5 0,982 0,982 14,5 0,981 0,938 8,5 0 0,354 

15,5 0,518 0,97 15,5 0,499 0,832 9,5 0 0,185 

16,5 0,517 0,956 16,5 0,495 0,797 10,5 0 0,114 

17,5 0,499 0,938 17,5 0,484 0,765 11,5 0 0,073 

18,5 0,479 0,906 18,5 0,459 0,701 12,5 0 0,049 

19,5 0,462 0,868 19,5 0,436 0,631 13,5 0 0,033 

20,5 0,449 0,812 20,5 0,402 0,53 14,5 0 0,022 

21,5 0,406 0,675 21,5 0,366 0,366 15,5 0 0,014 

22,5 0,371 0,55 22,5 0,34 0,288 16,5 0 0,007 

23,5 0,347 0,473 23,5 0,31 0,242 17,5 0 0,003 

24,5 0,332 0,363 24,5 0,294 0,187 18,5 0 0,001 

25,5 0,309 0,303 25,5 0,279 0,156 19,5 0 0 

26,5 0,29 0,242 26,5 0,258 0,131 20,5 0 0 

27,5 0,265 0,198 27,5 0,236 0,109 21,5 0 0 

28,5 0,231 0,171 28,5 0,221 0,095 23 0 0 

29,5 0,212 0,147 29,5 0,206 0,082    

30,5 0,206 0,125 30,5 0,205 0,071    

31,5 0,205 0,106 31,5 0,204 0,061    

32,5 0,205 0,09 32,5 0,174 0,052    

33,5 0,204 0,076 33,5 0,171 0,045    

34,5 0,204 0,069 34,5 0,166 0,042    

35,5 0,198 0,047 36 0 0    

36,5 0,169 0,041       

37,5 0,166 0,033       

39 0 0       



 

98 

8.4. COORDENADAS PARA FORMULAÇÃO DO GRÁFICO DE ROC FIXANDO A 

VARIÁVEL DE SENSIBILIDADE 0.7 

maior cardinalidade menor cardinalidade Rc 

Caract Sensib 1 - Espec Caract Sensib 1 - Espec Caract Sensib 1 - Espec 

3 1 1 3 1 1 -1 1 1 

4,5 1 1 5,5 1 1 0,5 1 0,966 

6,5 1 1 7,5 0,999 1 1,5 0,992 0,965 

8,5 0,999 1 8,5 0,999 1 2,5 0,859 0,956 

9,5 0,999 0,998 9,5 0,997 0,996 3,5 0,671 0,949 

10,5 0,993 0,998 10,5 0,99 0,992 4,5 0,495 0,925 

11,5 0,978 0,997 11,5 0,975 0,99 5,5 0,385 0,859 

12,5 0,971 0,995 12,5 0,963 0,98 6,5 0,204 0,733 

13,5 0,889 0,992 13,5 0,839 0,952 7,5 0,168 0,558 

14,5 0,858 0,986 14,5 0,833 0,941 8,5 0,014 0,363 

15,5 0,848 0,971 15,5 0,715 0,833 9,5 0,006 0,19 

16,5 0,783 0,958 16,5 0,701 0,798 10,5 0,001 0,117 

17,5 0,767 0,94 17,5 0,676 0,766 11,5 0 0,074 

18,5 0,732 0,909 18,5 0,635 0,701 12,5 0 0,051 

19,5 0,688 0,871 19,5 0,594 0,631 13,5 0 0,034 

20,5 0,645 0,814 20,5 0,536 0,528 14,5 0 0,023 

21,5 0,537 0,677 21,5 0,429 0,364 15,5 0 0,015 

22,5 0,501 0,551 22,5 0,383 0,285 16,5 0 0,007 

23,5 0,47 0,473 23,5 0,339 0,239 17,5 0 0,003 

24,5 0,438 0,36 24,5 0,264 0,185 18,5 0 0,001 

25,5 0,393 0,3 25,5 0,222 0,155 19,5 0 0 

26,5 0,352 0,238 26,5 0,19 0,13 20,5 0 0 

27,5 0,318 0,195 27,5 0,15 0,109 21,5 0 0 

28,5 0,251 0,168 28,5 0,119 0,096 23 0 0 

29,5 0,203 0,146 29,5 0,083 0,083    

30,5 0,174 0,124 30,5 0,058 0,073    

31,5 0,129 0,106 31,5 0,049 0,063    

32,5 0,099 0,091 32,5 0,035 0,054    

33,5 0,08 0,077 33,5 0,027 0,046    

34,5 0,06 0,07 34,5 0,019 0,043    

35,5 0,044 0,048 36 0 0    

36,5 0,033 0,042       

37,5 0,026 0,034       

39 0 0       
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8.5. COORDENADAS PARA FORMULAÇÃO DO GRÁFICO DE ROC FIXANDO A 

VARIÁVEL DE SENSIBILIDADE 0.6 

maior cardinalidade menor cardinalidade Rc 

Caract Sensib 1 - Espec Caract Sensib 1 - Espec Caract Sensib 1 - Espec 

3 1 1 3 1 1 -1 1 1 

4,5 1 1 5,5 1 1 0,5 1 0,962 

6,5 1 1 7,5 1 1 1,5 1 0,96 

8,5 1 1 8,5 1 1 2,5 0,984 0,948 

9,5 0,987 1 9,5 0,985 0,998 3,5 0,949 0,938 

10,5 0,987 0,999 10,5 0,978 0,995 4,5 0,868 0,919 

11,5 0,984 0,999 11,5 0,974 0,992 5,5 0,642 0,879 

12,5 0,98 0,997 12,5 0,959 0,983 6,5 0,336 0,782 

13,5 0,971 0,991 13,5 0,922 0,953 7,5 0,168 0,611 

14,5 0,965 0,985 14,5 0,917 0,942 8,5 0,089 0,397 

15,5 0,955 0,969 15,5 0,763 0,841 9,5 0,054 0,206 

16,5 0,926 0,957 16,5 0,735 0,806 10,5 0,029 0,128 

17,5 0,908 0,939 17,5 0,691 0,775 11,5 0,014 0,082 

18,5 0,864 0,91 18,5 0,614 0,714 12,5 0,006 0,056 

19,5 0,801 0,876 19,5 0,556 0,642 13,5 0,003 0,038 

20,5 0,718 0,825 20,5 0,448 0,543 14,5 0,001 0,026 

21,5 0,542 0,695 21,5 0,276 0,381 15,5 0 0,017 

22,5 0,394 0,576 22,5 0,213 0,302 16,5 0 0,008 

23,5 0,326 0,498 23,5 0,179 0,253 17,5 0 0,003 

24,5 0,249 0,382 24,5 0,141 0,196 18,5 0 0,001 

25,5 0,205 0,32 25,5 0,122 0,163 19,5 0 0 

26,5 0,164 0,255 26,5 0,107 0,136 20,5 0 0 

27,5 0,137 0,209 27,5 0,09 0,114 21,5 0 0 

28,5 0,119 0,18 28,5 0,078 0,1 23 0 0 

29,5 0,107 0,155 29,5 0,06 0,087    

30,5 0,094 0,131 30,5 0,048 0,076    

31,5 0,079 0,112 31,5 0,041 0,066    

32,5 0,067 0,095 32,5 0,032 0,057    

33,5 0,053 0,081 33,5 0,026 0,049    

34,5 0,048 0,073 34,5 0,024 0,046    

35,5 0,027 0,051 36 0 0    

36,5 0,022 0,045       

37,5 0,016 0,037       

39 0 0       
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8.6. COORDENADAS PARA FORMULAÇÃO DO GRÁFICO DE ROC FIXANDO A 

VARIÁVEL DE SENSIBILIDADE 0.5 

maior cardinalidade menor cardinalidade Rc 

Caract Sensib 1 - Espec Caract Sensib 1 - Espec Caract Sensib 1 - Espec 

3 1 1 3 1 1 -1 1 1 

4,5 1 1 5,5 1 1 0,5 1 0,853 

6,5 1 1 7,5 1 1 1,5 1 0,847 

8,5 1 1 8,5 1 1 2,5 1 0,791 

9,5 1 0,991 9,5 0,998 0,989 3,5 0,997 0,739 

10,5 1 0,989 10,5 0,995 0,983 4,5 0,984 0,658 

11,5 1 0,985 11,5 0,993 0,978 5,5 0,945 0,491 

12,5 0,998 0,981 12,5 0,984 0,965 6,5 0,847 0,259 

13,5 0,996 0,961 13,5 0,957 0,92 7,5 0,661 0,141 

14,5 0,992 0,95 14,5 0,945 0,914 8,5 0,434 0,061 

15,5 0,98 0,919 15,5 0,846 0,771 9,5 0,226 0,037 

16,5 0,971 0,887 16,5 0,809 0,747 10,5 0,14 0,019 

17,5 0,954 0,868 17,5 0,778 0,709 11,5 0,09 0,009 

18,5 0,926 0,824 18,5 0,715 0,643 12,5 0,062 0,004 

19,5 0,892 0,77 19,5 0,64 0,592 13,5 0,042 0,002 

20,5 0,84 0,699 20,5 0,536 0,502 14,5 0,028 0,001 

21,5 0,707 0,551 21,5 0,368 0,356 15,5 0,018 0 

22,5 0,581 0,436 22,5 0,286 0,297 16,5 0,009 0 

23,5 0,5 0,377 23,5 0,238 0,258 17,5 0,004 0 

24,5 0,378 0,31 24,5 0,181 0,211 18,5 0,001 0 

25,5 0,314 0,264 25,5 0,15 0,182 19,5 0 0 

26,5 0,25 0,214 26,5 0,126 0,151 20,5 0 0 

27,5 0,204 0,182 27,5 0,106 0,125 21,5 0 0 

28,5 0,176 0,155 28,5 0,093 0,107 23 0 0 

29,5 0,152 0,134 29,5 0,082 0,084    

30,5 0,129 0,116 30,5 0,073 0,067    

31,5 0,111 0,094 31,5 0,064 0,057    

32,5 0,095 0,076 32,5 0,056 0,042    

33,5 0,082 0,062 33,5 0,049 0,034    

34,5 0,074 0,053 34,5 0,046 0,03    

35,5 0,051 0,035 36 0 0    

36,5 0,045 0,029       

37,5 0,037 0,023       

39 0 0       
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8.7. TABELA DE CONTINGÊNCIA. 

 

  genuíno impostor  

1.0 
positivo 824 0 824 

negativo 522 54294 54816 

>=0.9 
positivo 845 0 845 

negativo 501 54294 54795 

>=0.8 
positivo 878 0 878 

negativo 468 54294 54762 

>=0.7 
positivo 987 13 1000 

negativo 359 54281 54640 

>=0.6 
positivo 1194 92 1286 

negativo 152 54202 54354 

>=0.5 
positivo 1251 509 1760 

negativo 95 53785 53880 

  



 

102 

8.8. MATRIZ TRIANGULAR QUANTIDADE DE RUÍDO E CARACTERES 

 

Ruído/caract

eres 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

1 

0.00 0.00 0.33 0.50 0.60 0.67 0.71 0.75 0.78 0.80 0.82 0.83 0.85 0.86 0.87 0.88 0.88 0.89 0.89 0.90 max 

100.

00 

50.0

0 

33.3

3 

25.0

0 

20.0

0 

16.6

7 

14.2

9 

12.5

0 

11.1

1 

10.0

0 9.09 8.33 7.69 7.14 6.67 6.25 5.88 5.56 5.26 5.00 

erro 

% 

0.00 0.00 0.00 0.25 0.40 0.50 0.57 0.63 0.67 0.70 0.73 0.75 0.77 0.79 0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 min 

2 

 0.00 0.00 0.17 0.30 0.40 0.48 0.54 0.58 0.62 0.65 0.68 0.71 0.73 0.74 0.76 0.77 0.78 0.80 0.81 max 

 

100.

00 

66.6

7 

50.0

0 

40.0

0 

33.3

3 

28.5

7 

25.0

0 

22.2

2 

20.0

0 

18.1

8 

16.6

7 

15.3

8 

14.2

9 

13.3

3 

12.5

0 

11.7

6 

11.1

1 

10.5

3 

10.0

0 

erro 

% 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.24 0.32 0.39 0.44 0.49 0.53 0.56 0.59 0.62 0.64 0.66 0.68 0.70 0.71 min 

3 

    0.00 0.00 0.10 0.20 0.29 0.36 0.42 0.47 0.51 0.55 0.58 0.60 0.63 0.65 0.67 0.69 0.70 0.72 max 

  

100.

00 

75.0

0 

60.0

0 

50.0

0 

42.8

6 

37.5

0 

33.3

3 

30.0

0 

27.2

7 

25.0

0 

23.0

8 

21.4

3 

20.0

0 

18.7

5 

17.6

5 

16.6

7 

15.7

9 

15.0

0 

erro 

% 

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.17 0.23 0.29 0.34 0.38 0.42 0.46 0.49 0.51 0.54 0.56 0.58 Min 

4 

      0.00 0.00 0.07 0.14 0.21 0.28 0.33 0.38 0.42 0.46 0.49 0.52 0.55 0.57 0.59 0.61 0.63 Max 

   

100.

00 

80.0

0 

66.6

7 

57.1

4 

50.0

0 

44.4

4 

40.0

0 

36.3

6 

33.3

3 

30.7

7 

28.5

7 

26.6

7 

25.0

0 

23.5

3 

22.2

2 

21.0

5 

20.0

0 

erro 

% 

      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.13 0.18 0.23 0.27 0.31 0.35 0.38 0.41 0.44 0.46 Min 

5 

        0.00 0.00 0.05 0.11 0.17 0.22 0.27 0.32 0.36 0.40 0.43 0.46 0.49 0.51 0.53 0.55 Max 

    

100.

00 

83.3

3 

71.4

3 

62.5

0 

55.5

6 

50.0

0 

45.4

5 

41.6

7 

38.4

6 

35.7

1 

33.3

3 

31.2

5 

29.4

1 

27.7

8 

26.3

2 

25.0

0 

erro 

% 

        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.10 0.15 0.19 0.23 0.26 0.30 0.33 0.36 Min 

6 

          0.00 0.00 0.04 0.08 0.13 0.18 0.23 0.27 0.31 0.34 0.38 0.40 0.43 0.46 0.48 Max 

     

100.

00 

85.7

1 

75.0

0 

66.6

7 

60.0

0 

54.5

5 

50.0

0 

46.1

5 

42.8

6 

40.0

0 

37.5

0 

35.2

9 

33.3

3 

31.5

8 

30.0

0 

erro 

% 

          0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.09 0.12 0.16 0.20 0.23 0.26 Min 

7 

            0.00 0.00 0.03 0.07 0.11 0.15 0.19 0.23 0.27 0.30 0.33 0.36 0.39 0.41 Max 

      

100.

00 

87.5

0 

77.7

8 

70.0

0 

63.6

4 

58.3

3 

53.8

5 

50.0

0 

46.6

7 

43.7

5 

41.1

8 

38.8

9 

36.8

4 

35.0

0 

erro 

% 

            0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.07 0.11 0.14 0.17 Min 

8 

              0.00 0.00 0.02 0.05 0.09 0.13 0.16 0.20 0.23 0.26 0.29 0.32 0.35 Max 

       

100.

00 

88.8

9 

80.0

0 

72.7

3 

66.6

7 

61.5

4 

57.1

4 

53.3

3 

50.0

0 

47.0

6 

44.4

4 

42.1

1 

40.0

0 

erro 

% 

              0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.06 0.09 Min 

9 

                0.00 0.00 0.02 0.05 0.08 0.11 0.14 0.17 0.21 0.24 0.26 0.29 Max 

        

100.

00 

90.0

0 

81.8

2 

75.0

0 

69.2

3 

64.2

9 

60.0

0 

56.2

5 

52.9

4 

50.0

0 

47.3

7 

45.0

0 

erro 

% 

                0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 Min 

10 

                  0.00 0.00 0.02 0.04 0.07 0.10 0.12 0.15 0.18 0.21 0.24 Max 

         

100.

00 

90.9

1 

83.3

3 

76.9

2 

71.4

3 

66.6

7 

62.5

0 

58.8

2 

55.5

6 

52.6

3 

50.0

0 

erro 

% 

                  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Min 

11 

                    0.00 0.00 0.01 0.03 0.06 0.08 0.11 0.14 0.16 0.19 Max 

          

100.

00 

91.6

7 

84.6

2 

78.5

7 

73.3

3 

68.7

5 

64.7

1 

61.1

1 

57.8

9 

55.0

0 

erro 

% 

                    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Min 

12 

                      0.00 0.00 0.01 0.03 0.05 0.07 0.10 0.12 0.15 Max 

           

100.

00 

92.3

1 

85.7

1 

80.0

0 

75.0

0 

70.5

9 

66.6

7 

63.1

6 

60.0

0 

erro 

% 

                      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Min 

13 

                        0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.07 0.09 0.11 Max 

            

100.

00 

92.8

6 

86.6

7 

81.2

5 

76.4

7 

72.2

2 

68.4

2 

65.0

0 

erro 

% 

                        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Min 

 


