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Resumo
O Data Extreme Lab é o grupo de pesquisa do LNCC interessado
em pesquisa e desenvolvimento associados à gerência de modelos de
aprendizado de máquina e dados científicos, assim como na construção
de modelos de aprendizado profundo para resolver problemas levantados por nossos parceiros. Nosso grupo é interdisciplinar formado por
alunos oriundos de diversas áreas das ciências exata e biológica, e por
um grupo de pesquisadores colaboradores no LNCC e em instituições
nacionais e internacionais.

1

1

Grupo de Pesquisa

1.1
1.1.1

Equipe
Pesquisadores LNCC

Artur Ziviani, Kary Ocaña Gilson Giraldi, Jauvane C. de Oliveira, Luiz Manoel Gadelha Jr., Mariza Ferro
1.1.2

Alunos e Pós-Doutores

Lista de estudantes e pós-doutores, indicando instituição e país.
• Pós-Doutores: Douglas de Oliveira, Felipe Abrahão, Klaus Wehmuth,
Rocio Zorrilla
• Doutorandos: Anderson C. Silva, Claudio D.T. de Barros, Daniel Ramos Silva, Maria Luiza Modeli, Matheus Ferreira da Silva, Rebecca
Salles (CEFET-RJ), Victor Dornellas Ribeiro,
• Mestrandos: Carmen Bonifacio, Gustavo Decarlo, Nathalia Barbosa,
Sabrina C. de Castro, Viviane Matioli, Micaella Coelho (co-orientação
Luiz Gadelha)
• IC: Gabriel T. da Silva Vale, Julia N. Bastos, Lucas Cruz, Willian
Gomes Pessoa
1.1.3

Pesquisadores Colaboradores

Lista de pesquisadores externos e de grupos de pesquisa externos, indicando
instituição e país
• Nacionais: Eduardo Ogasawara (CEFET-RJ), Eduardo Bezerra (CEFETRJ), Marcel Pedroso (FIOCRUZ-ICICT), Daniel de Oliveira (UFF),
Marta Mattoso (COPPE-UFRJ), Alvaro Coutinho (COPPE-UFRJ),
Priscilla Bunn (Marinha, LABOCE), Thomas Martin (USP), Marinez
de Siqueira (JBRJ), Juliana Hermsdorff (COR-Alerta-Rio)
• Internacionais: Patrick Valduriez (INRIA, França), Esther Pacitti (Uni.
Montpellier, França), Dennis Shasha (Univ. of New York, USA), Florin
Rusu (Univ. California at Merced, USA), Giancarlo Guizardi (Univ.
Bozzano, Italia) Marco Antonio Vaz Salles (Univ. of Copenhagen, Dinamarca), Victor Stepanenko (Univ. Sate of Moscow, Rússia), Birgitta
König-Ries (FSU Jena, Alemanha), Christoph Steinbeck (FSU Jena,
Alemanha)
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1.2

Pesquisa e Desenvolvimento

Lista de temas de pesquisa desenvolvidas pelo grupo, incluindo título e pequena descrição (2 ou 3 linhas)
• Tema 1: Gerência de Dados e Modelos de IA. Nesta linha de pesquisa procuramos investigar diversas funções que automatizem e simplifiquem a construção, atualização e inferência de modelos preditivos baseados em aprendizagem de máquina, assim como o gerenciamento dos
dados associados representados como tensores. Os problemas de pesquisa incluem o escalonamento de funções de treinamento e predição em
ambientes computacionais heterogêneos; técnicas de AutoML para varredura e detecção automática de hiper-parâmetros; consultas sobre tensores multi-dimensionais, execuções de dataflows de pré-processamento
etc..
• Tema 2: Seleção, Alocação e Treinamento de Modelos. Nesta linha de
pesquisa investigamos meta-características dos dados usados para treinamento e sobre a capacidade de generalização de models que possam
dirigir a tomada de decisão sobre a construção e seleção de modelos
de preditivos baseados em técnicas de IA. Consideramos o resultado
do famoso teorema "No-Free-Lunch"para definir o modelo a ser aplicado segundo meta-características dos dados definindo o contexto de
predição.
• Tema 3: Aprendizado com Poucos Dados. As técnicas de predição
utilizando redes neurais profundas são conhecidas por requerer grandes volumes de exemplos para aprendizado de padrões. Infelizmente,
algumas áreas não contam como volumes significativos de dados mas
ainda assim se pretende fazer uso dessas técnicas de IA. Nesta linha
de pesquisa, investigamos técnicas de aprendizado no contexto de poucos dados disponíveis. Utilizamos técnicas de Aumentação de Dados e
aprendizado incremental.
• Tema 4: Gêmeos Digitais. A reprodução digital de fenômenos do
mundo real tem sido explorado na indústria e na ciência. Ela permite estudar e acompanhar os eventos do mundo real além de avaliar
cenários do tipos what-if. Nesta linha de pesquisa, construímos sobre dados e modelos gerenciados pelo sistema Gypscie para refletir no
estado presente de observações e no estado futuro produzido por modelos preditivos. Esse universo digital é utilizado para monitoramento
e tomada de decisão. A pesquisa busca modelar Gêmeos Digitais, integrando dados e modelos e os processos de detecção e ação sobre eventos.
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• Tema 5: Ciência de Dados para Saúde. Nesta linha de pesquisa, trabalhamos em diversas técnicas de Ciência de Dados para gerar informações para tomada de decisão em saúde e no esporte de alto rendimento.
• Tema 6: Ciência de Dados para Astronomia. Neste tema, temos construído algoritmos para processar bilhões de estrelas na busca por fenômenos de interesse como as lentes gravitacionais. Estamos também
avaliando técnicas de aprendizado profundo aplicado sobre as imagens
capturadas por telescópio.
• Tema 7: Gerência de Dados Científicos e Reprodutibilidade: Desenvolvimento metodologias, técnicas e ferramentas para a gerência das
diversas etapas do ciclo de vida de dados científicos. É enfatizada a
gerência de workflows científicos para a etapa de análise desses dados,
visando propriedades como reprodutibilidade, escalabilidade e conformidade com os princípios FAIR (Findability, Accessibility, Interoperability, and Reuse).

1.3

Ensino e Formação de Recursos Humanos

Lista de disciplinas em programas de pós-graduação nas quais o grupo contribui, minicursos propostos, organização de escolas, congressos, simpósios
etc. Se possível, indicar número de participantes e de certificados.
• Disciplinas em programas de Pós-Graduação: GA009 Banco de Dados;
GA054 Ciência de Redes; GB500 Algoritmo e Modelo de Programação
para Big Data;
• Estudos Orientados: GB500: Otimização de Dataflow com Compartilhamento de Dados, GB-500: Estudo do Algoritmo Back Propagation,
GB500: Um Estudo sobre Sistemas Gerenciamento e suporte à Aprendizado de Máquina.
• Minicursos em Escolas: Jornada em Ciência de Dados, Programa de
Verão do LNCC
• Congressos e Simpósios: Coordenação da Comissão Especial de Bancos
de Dados; Organização do Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados
2021.
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2

Projetos de Pesquisa

Lista de projetos do grupo financiados por agências de fomento à pesquisa,
incluindo título e pequena descrição (2 ou 3 linhas), período de vigência, e
fonte de financiamento.

2.1

Gypscie

Título Gypscie: Transformando Dados em Conhecimento
Descrição Este projeto de bolsa de produtividade em pesquisa, propõe a
investigação de sistemas de gerência do ciclo-de-vida de modelos de
aprendizagem, assim como de seus dados associados. O sistema Gypscie oferece serviços sobre o ciclo-de-vida de modelos que torna as atividades de construção, teste e avaliação eficientes e de maior qualidade,
permitindo a usuários menos especialistas de se valerem de modelos de
alta complexidade.
Vigência De 01/02/2019 a 01/02/2022
Valor R$ 36 000,00
Objetivo compreender os desafios na gerência do ciclo de vida de modelos
de aprendizagem e desenvolver técnicas que atendam a estes desafios,
incluindo a construção de um sistema que implemente as técnicas propostas.
Entrega algoritmos, artigos e software.
Section 2.1 apresenta a arquitetura do ecosistema Gypscie.

Figura 1: Arquitetura do ecosistema Gypscie.
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Conforme portaria MCTI nº 5.109, de 16 de agosto de 2021, este projeto é prioritário devido ao trabalhos voltados para as áreas de Tecnologias
contemplando os seguintes setores: Inteligência Artificial, Indústria
O projeto contribui com os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil:

2.2

Intelipetro

Título Desenvolvimento de Plataforma de Inteligência Computacional
Descrição Desenvolver o ecosistema Gypscie para a gerência de dados e
modelos de aprendizagem voltado para problemas espaço-temporais e
temporais encontradas em empresas de óleo e gás.
Vigência De 24/08/2017 a 18/07/2021
Valor R$ 3 571 021,08
Objetivo Este projeto tem por objetivo geral conceber um arcabouço de
software para a gerência de modelos e dados usados no processo de
predição e análise de eventos indesejáveis ocorridos em equipamentos
e processos envolvidos na construção de poços marítimos. O projeto
pretende, com base nos levantamentos e pesquisa realizados, construir
um protótipo de software que armazene, publique, execute e compartilhe os ativos informacionais associados ao processo de construção de
poços.
Entrega Levantamento de Requisitos, software, Algoritmos, Publicações
Section 2.1 O sistema Gypscie foi fundamentalmente financiado pelo este
projeto.
Conforme portaria MCTI nº 5.109, de 16 de agosto de 2021, este projeto é prioritário devido ao trabalhos voltados para as áreas de Tecnologias
contemplando os seguintes setores: Inteligência Artificial, Indústria
O projeto contribui com os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil:
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2.3

Predição de Eventos Extremos

Título Predição de Eventos Extremos
Descrição A previsão de curto prazo de eventos extremos é um tema de pesquisa relevante, com importante impacto em diversos segmentos como:
Cidade Inteligente; Agronegócio, Turismo, Meio Ambiente etc. A falha na antecipação desses eventos pode levar a perda de propriedades;
transtornos urbanos e mesmo a mortes. Apesar de sua relevância, o
tema tem sido investigado como linha de pesquisa apenas nos últimos anos. Apesar de grande parte dos trabalhos sejam oriundos de
modelagem física dos fenômenos atmosféricos, é crescente o interesse
pelo desenvolvimento de modelos de inteligência artificial que buscam
na captura de dados de diversos sensores melhorar a assertividade das
predições. Neste contexto, este projeto em parceria com o Centro de
Operações Rio, do Municipio do Rio de Janeiro, busca conceber novas técnicas de aprendizado profundo que possam se valer de dados
de diversas fontes, em tempo real, incluindo: radar, satélites, pluviômetros, estações meteorológicas, e até modelos baseados em primeiros
princípios, para aprender os padrões espaço-temporais que reflitam a
dinâmica de eventos extremos de chuva na cidade do Rio de Janeiro
Vigência De 01/01/2021 a 31/12/2023
Valor sem recurso
Objetivo Este projeto tem por objetivo geral conceber modelos de aprendizagem profunda que possam melhorar a assertividade de eventos extremos na cidade do Rio de Janeiro.
Entrega Software, Algoritmos, Publicações
Figure 2 Area do Rio de janeiro alvo da predição dos eventos de chuva
extrema.
Conforme portaria MCTI nº 5.109, de 16 de agosto de 2021, este projeto é prioritário devido ao trabalhos voltados para as áreas de Tecnologias
contemplando os seguintes setores: Inteligência Artificial, Serviços, Cidades
Inteligentes e Sustentáveis, Monitoramento, prevenção e recuperação de desastres naturais e ambientais, Preservação Ambiental.
O projeto contribui com os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil:
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Figura 2: Area de Monitoramento para Eventos Extremos

2.4

High Performance Computing Data Science

Título HPDaSC
Descrição A aplicação de técnicas de ciência de dados tem se espalhado
por todas as áreas da ciência, governo e sociedade. Em particular, ela é
parte fundamental do chamado 4o Paradigma da Ciência em que a captura e análise de dados digitais substitui a experimentação tradicional
observacional. Na medida em que as ciências se viram para a disponibilidade cada vez maior de dados sobre os fenômenos de interesse, maior
é o desafio do desenvolvimento de programas capazes de avaliarem esses dados. Passa-se a requerer o uso de infra-estrutura computacional
cada vez maiores, como as oferecidas pelos supercomputadores. Neste
projeto de colaboração internacional com o INRIA-Zenith, desenvolvemos algoritmos e sistemas para permitir o uso de infra-estruturas de
supercomputadores para realização de ciência de dados sobre grandes
volumes de dados científicos.
Vigência De 01/01/2020 a 01/01/2022
Valor 15 0000 euros
Objetivo Este projeto tem por objetivo desenvolver técnicas, algoritmos
e sistema que apoiem o desenvolvimento de atividades de ciência de
dados em supercomputadores.
Entrega Software, Algoritmos, Publicações
Figure 3 Reunião virtual da colaboração internacional HPDaSC.
Conforme portaria MCTI nº 5.109, de 16 de agosto de 2021, este projeto é prioritário devido ao trabalhos voltados para as áreas de Tecnologias
contemplando os seguintes setores: Inteligência Artificial, Serviços, Cidades
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Figura 3: Reunião Virtual HPDaSC Team Associée
Inteligentes e Sustentáveis, Monitoramento, prevenção e recuperação de desastres naturais e ambientais, Preservação Ambiental.
O projeto contribui com os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil:

2.5

Data Science for Weather and Climate Science

Título Data Science for Weather and Climate Science
Descrição A ciência in-silico está transformando a maneira com que a pesquisa é realizada. No contexto da pesquisa sobre as mudanças climáticas, cientistas estudam os eventos extremos e procuram associações
com as mudanças do clima nos últimos 50-100 anos. Modelos de inteligência Artificial capazes de aprender os perfis de um fenômeno a partir
de seus dados têm sido aplicados na interpretação dos dados climatológicos na procura pelo entendimento associado aos eventos extremos.
Neste projeto de colaboração internacional pretendemos unir os conhecimentos dos grupos na Universidade de Copenhague e no LNCC na
gerência de dados e modelos de IA no apoio à pesquisa in-silico sobre
mudanças climáticas.
Vigência De 01/01/2020 a 31/12/2021
Valor DKK 199 958.00
Objetivo Este projeto tem por objetivo capturar dados sobre aspectos associados a mudanças climáticas no Brasil e na Dinamarca e desenvolver
modelos de IA que possam ajudar no estabelecimento de relações entre
as mudanças climáticas e a ocorrência de eventos extremos.

9

Entrega Software, Algoritmos, Publicações
Conforme portaria MCTI nº 5.109, de 16 de agosto de 2021, este projeto é prioritário devido ao trabalhos voltados para as áreas de Tecnologias
contemplando os seguintes setores: Inteligência Artificial, Serviços, Cidades
Inteligentes e Sustentáveis, Monitoramento, prevenção e recuperação de desastres naturais e ambientais, Preservação Ambiental, Agronegócio.
O projeto contribui com os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil:

3

Destaques Científicos e Tecnológicos

Descrever os resultados destacados do GP. Sugere-se utilizar entre meia e
uma página por cada destaque. Estima-se o uso de uma figura por destaque
para ilustrar o resultado destacado, caso haja alguma ilustração pertinente.

3.1

DJEnsemble Predição Monovariada Espaço-Temporal

Um grande esforço foi dedicado ao estudo da predição monovariada autoregressiva a partir da combinação de modelos existentes. A partir do trabalho
de doutorado da aluna Yania M. Souto, avançamos no período desse relatório no desenvolvimento do modelo de redes neurais profundas STCONVS2S,
publicado na revista Neurocomputing (Castro et al 2021). O novo modelo é
mais eficiente computacionalmente do que o desenvolvido por Yania Souto,
por utilizar apenas operações de convolução em 3 dimensões, ao invés de
operações sequenciais. Esses trabalhos foram desenvolvidos considerando-se
a previsão meteorológica das variáveis temperatura e chuva. A partir dessa
experiência, iniciamos uma cooperação com o Centro de Operações Rio, do
Município do Rio de Janeiro, em parceria com o CEFET-RJ, com o objetivo de melhorar a assertividade de predição de eventos extremos. Neste
contexto, organizamos conjuntamente o 1o Workshop de Inteligência Artificial e Meteorologia. O projeto motivou o desenvolvimento do trabalho de
dissertação de mestrado do aluno Thiago Moeda. Em seu trabalho, Thiago
propõe uma estratégia para deteção de anomalias em séries temporais usando
um pipeline de modelos de aprendizado de máquina (Santana, T.M., 2021)
e publicou o artigo (Moeda, T., 2021). A abordagem DJEnsemble (Pereira,
Rafael S. et al 2021) foi um importante resultado do grupo de pesquisa.
Neste trabalho identificamos um mecanismo inovador para seleção e alocação de modelos espaço-temporais. Nossa estratégia é baseada na extração
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de meta-características dos dados e dos modelos e um estabelecimento de
relação com os dados espaço-temporais a serem preditos. A estratégia permite determinar a melhor combinação de modelos a ser empregada em uma
predição, bem como a definição de alocação dos modelos no Espaço. Nesta
mesma linha, a estratégia de seleção de modelos para resposta à consultas
temporais foi explorada na tese de Doutorado defendida em 2021 pela aluna
Rocio Zorrilla Coz (Zorrilla Coz, R.M., 2021). O DJEnsemble se mostrou
uma combinação de modelos de melhor desempenho que as estratégias de
combinação de modelos do estado da arte. A partir deste resultados, uma
série de desafios se mostram a frente. Queremos usar o mesmo principio
em problemas com dados tabulares, onde não há dependência temporal entre as instâncias. Qeremos também explorar seu potencial no processo de
Aumentação de Dados.
Discretized
Domain

Query
Allocation

M1,M2
Training
Region

R1
M4
M3, M4
Training
Region

R3

M2

M1

R2

Figura 4: DJEnsemble

3.2

Gerência do ciclo-de-vida de Modelos de IA

Neste período, disponibilizamos a primeira versão do sistema Gypscie. O
sistema implementa nossas ideias sobre o gerenciamento do ciclo-de-vida de
modelos de aprendizado de máquina e aprendizado profundo. Nesta primeira
versão, o sistema integra técnicas de pré-processamento de dados, incluindo
a técnica de aumentação de dados desenvolvida na dissertação do Henrique
Matheus Ferreira da Silva e publicada em (Silva, H.M.F., 2021). Ainda na
etapa de pré processamento, pretendemos incluir o tratamento para extensão automática de modelo para classes nunca vistas, conforme descrito em
(Pereira, Rafael S., 2021b). Estamos trabalhando na inclusão no sistema
do algoritmo DJEnsemble para combinação automática de modelos (Pereira,
Rafael S., 2021). Adicionalmente, o sistema já suporta a execução de tarefas
de treinamento e inferência de modelos em ambientes heterogêneos, permitindo a integração do sistema no super-computador Santos Dumont. Finalmente, nossa proposta é que o sistema possa ser utilizado pela comunidade
de pesquisadores desenvolvendo modelos de inteligência artificial no ambiente
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do Santos Dumont, sem que para isso precisem conhecer os pormenores do
sistema.

Figura 5: Gypscie Web

3.3

Eliminação de arestas espúrias em agregação em
grafos multidimensionais

Na análise de redes complexas é comum que se utilize ferramentas baseadas
em caminhos e caminhos mínimos, como por exemplo centralidades baseadas
em caminhos mínimos, tais como Closeness e Betweenness. Recentemente
o uso de redes multidimensionais tem crescido devido a necessidade de se
representar objetos de maior complexidade. Entretanto, é sabido que uma
operação de agregação em uma rede multidimensional pode causar o surgimento de caminhos espúrios que são artefatos causados pela agregação e
que não deveriam existir nas redes em estudo. Este trabalho (Wehmuth et
al. 2021) propõe um método capaz de eliminar as distorções causadas pelos
caminhos espúrios na análise de redes multidimensionais com o uso de agregações. Nosso método é baseado no uso de Grafos Multi-Aspectos (MAGs),
que são uma generalização de grafos, capazes de representar um grafo multidimensional como um grafo simples. Isso é possível pela existência de um
isomorfismo entre MAGs e grafos simples. Dessa forma, torna-se possível efetuar a análise de redes multidimensionais utilizando agregações na rede em
estudo sem sofrer os efeitos adversos causados pela operação de agregação.

3.4

Complexidade de Redes Multidimensionais

Conforme o estudo de redes multidimensionais, tais como redes multicamadas
e redes multicamadas dinâmicas, se configura como um dos tópicos centrais
na ciência de redes, investigações mais aprofundados sobre complexidade de
redes, conteúdo informacional e compressibilidade sem perdas em redes multidimensionais se tornam necessárias. Em particular, o problema geral que
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nos devotamos é a limitação de importar diretamente a teoria da informação
algorítmica em grafos e redes monoplex para o caso multidimensional quando
a quantidade de dimensões (ou aspectos) é suficientemente grande.
Nossos resultados em (Abrahão et al. 2021a) demonstram a existência de
distorções algoritmo-informacionais de pior caso quando uma rede multidimensional é comparada à sua rede monoplex (ou grafo) isomorfa. Isso ocorre
quando a topologia da rede monoplex é logaritmicamente compressível e ela
está incorporada num espaço multidimensional de alta complexidade algorítmica. Especificamente, demonstramos em (Abrahão e Zenil 2021,Abrahão
et al. 2021a) que estas distorções podem ser exponenciais em redes nãoalinhadas (tanto uniformes quanto não uniformes) e em redes alinhadas que
sejam não uniformes. O caso alinhado e uniforma somente podem apresentar
distorções lineares.
Essa pesquisa mostra que medidas do conteúdo informacional, ou compressibilidade, de redes complexas pode ser extremamente sensível ao fato de
se estar levando em conta o número total de dimensões extras, o tamanho
de cada respectiva dimensão e a ordem destas no encoding escolhido. Devido a necessidade de conteúdo informacional extra para computar a própria
forma do espaço multidimensional em si, demonstramos que isomorfismos
entre redes multidimensionais e redes monoplex (ou grafos) não preservam
informação em geral, de forma que a complexidade de uma rede multidimensional pode ser altamente sensível à escolha da cópia isomorfa escolhida para
a análise. Para evitar tais distorções na análise, nosso trabalho coloca em
destaque a importância de incluir a complexidade do próprio espaço multidimensional como parte da análise. Assim, demonstramos que novos métodos
mais sofisticados que os existentes são necessários.

4
4.1

Resultados Científicos e Tecnológicos
Artigos Científicos em Periódicos

Abrahão, F. e H. Zenil (2021). «Emergence and Algorithmic information dynamics of systems and observers». Inglês. Em: Philosophical Transactions
of the Royal Society A: mathematical, physical and engineering sciences.
Abrahão, F. et al. (2021a). «Algorithmic Information Distortions in NodeAligned and Node-Unaligned Multidimensional Networks». Inglês. Em:
Entropy 23.7. Ed. por MDPI. doi: 10.3390/e23070835. url: https:
//doi.org/10.3390/e23070835 (acedido em 10/12/2021).
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Castro, R. et al. (fev. de 2021b). «STConvS2S: Spatiotemporal Convolutional
Sequence to Sequence Network for weather forecasting». Inglês. Em: Neurocomputing 426. Ed. por Elsevier, pp. 285–298. doi: 10.1016/j.neucom.
2020 . 09 . 060. url: https : / / www . sciencedirect . com / science /
article/abs/pii/S0925231220315794 (acedido em 08/12/2021).
Gadelha Jr., L.M. et al. (2021). «A survey of biodiversity informatics: Concepts, practices, and challenges». Inglês. Em: Wires Data Min. Knowl.
Discov. 11.1. Ed. por Wiley & Sons, pp. 1–41. doi: 10.1002/widm.1394.
url: https://doi.org/10.1002/widm.1394 (acedido em 08/12/2021).
Oliveira, D.M.E. de et al. (fev. de 2021). «Towards imizing the execution
of spark scientific workflows using machine learning-based parameter tuning». Inglês. Em: Concurr. Comput. Pract. Exp. 33.5. Ed. por John
Wiley & Sons ltd, pp. 285–298. doi: 10.1002/cpe.5972. url: https:
//doi.org/10.1002/cpe.5972 (acedido em 08/12/2021).
Ramos., L., F. Porto e D. de Oliveira (2021). «Managing Hypothesis of Scientific Experiments with PhenoManager». Inglês. Em: Journal of Information Data Management 12.2. Ed. por SBC, pp. 138–155. doi: 10.5753/
jidm.2021.1988. url: https://sol.sbc.org.br/journals/index.
php/jidm/article/view/1988 (acedido em 08/12/2021).
Souza, A. C.M. de et al. (2021). «Connectivity-based time centrality in timevarying graphs». Inglês. Em: J. Complex Networks 9.5. Ed. por Oxford
Academic. doi: 10.1093/comnet/cnaa048. url: https://doi.org/10.
1093/comnet/cnaa048 (acedido em 10/12/2021).
Wehmuth, K. et al. (2021). «You Shall Not Pass: Avoiding Spurious Paths in
Shortest-Path Based Centralities in Multidimensional Complex Networks».
Inglês. Em: IEEE Trans. Netw. Sci. Eng. 8.1. Ed. por IEEE, pp. 138–148.
doi: 10.1109/TNSE.2020.3030749. url: https://doi.org/10.1109/
TNSE.2020.3030749 (acedido em 10/12/2021).

4.2

Artigos em Anais de Eventos

Abrahão, F. et al. (2021b). «An Algorithmic Information Distortion in Multidimensional Networks». English. Em: International Conference on Complex Networks and their Applications (Online). Vol. 994. Proceedings of
the International Conference on Complex Networks and their Applications, pp. 520–531.
Barros, C. et al. (set. de 2021). «Requirements for an Ontology of Digital Twins». English. Em: Joint Proceedings of the Semantics co-located
events: Poster&Demo track and Workshop on Ontology-Driven Conceptual Modelling of Digital Twins, Semantics 2021 (Amsterdam, 6 de set. de
2021). Ed. por I. Tiddi et al. Vol. 2941. CEUR Workshop Proceedings.
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CEUR.org. url: https://doi.org/10.1109/eScience51609.2021.
00057 (acedido em 09/12/2021).
Castro, A. et al. (out. de 2021a). «Generalização de Mineração de Sequências
Restritas no Espaço e no Tempo». English. Em: XXXVI Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados (Online, 4 de ago. de 2021). Anais do XXXVI
Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados. SBC, pp. 313–318. url: https:
/ / sol . sbc .org . br / index . php / sbbd / article / view / 17861 /17695
(acedido em 09/12/2021).
Gritz, R. et al. (jul. de 2021). «An Ontology Based Natural Language Processing Pipeline for Brazilian COVID-19 EMR». English. Em: XV Brazilian
eScience Workshop (Online, 21 de jul. de 2021). Vol. 2941. Anais do eScience Workshop. SBC, pp. 97–104. doi: 10.5753/bresci.2021.15794..
url: https://sol.sbc.org.br/index.php/bresci/article/view/
15794.
Herrera, S. et al. (out. de 2021). «Managing Sparse Spatio-Temporal Data
in SAVIME: an Evaluation of the Ph-tree Index». English. Em: XXXVI
Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados (Online, 4 de out. de 2021). Anais
do XXXVI Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados. SBC, pp. 337–342.
url: https : / / sol . sbc . org . br / index . php / sbbd / article / view /
17895/17729 (acedido em 09/12/2021).
Moeda, T. et al. (nov. de 2021). «Method for Training Anomalies in Multivariate time-series». English. Em: XLII CILAMCE- 3rd PAN American Congress on Computational Mechanics III PANACM (Online, 9 de
nov. de 2021). Proceedings of the XLII Ibero-Latin-American Congress on
Computational Methods in Engineering and III Pan-American Congress
on Computational Mechanics, ABMEC-IACM, pp. 1–12. url: https :
/ / cilamce . com . br / arearestrita / apresentacoes / 252 / 9998 . pdf
(acedido em 09/12/2021).
Mondelli, M. L. et al. (set. de 2021). «Capturing and Semantically Describing Provenance to Tell the Story of R Scripts.» English. Em: IEEE
17th International Conference on eScience (eScience) (Innsbruck, Austria,
20 de set. de 2021). Vol. 2941. IEEE eScience. IEEE, pp. 283–288. doi:
10.1109/eScience51609.2021.00057. url: https://doi.org/10.
1109/eScience51609.2021.00057 (acedido em 09/12/2021).
Pereira, R.S. et al. (jul. de 2021a). «DJEnsemble: a Cost-Based Selection and
Allocation of a Disjoint Ensemble of Spatio-temporal Models». English.
Em: SSDBM 2021: 33rd International Conference on Scientific and Statistical Database Management (Tampa-Florida, 6 de jul. de 2021). Ed. por
Q Zhu et al. ACM. ACM, pp. 226–231. doi: 10.1145/3468791.3468806.
url: https : / / doi . org / 10 . 1145 / 3468791 . 3468806 (acedido em
12/09/2021).
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Silva, H.M.F. da, R.S. Pereira e F. Porto (out. de 2021). «SAGAD: Synthetic
Data Generator for Tabular Datasets». English. Em: XXXVI Simpósio
Brasileiro de Bancos de Dados (Online, 4 de out. de 2021). Anais do
XXXVI Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados. SBC, pp. 1–12. url:
https://sol.sbc.org.br/index.php/sbbd/article/view/17861/
17695 (acedido em 09/12/2021).

4.3

Outras Publicações

Bonifácio, C., M. Ferro e F. Porto (fev. de 2021). Predição do número de
casos de SARSCoV2 através de análises no esgoto da cidade de NiteróiRJ utilizando árvore de regressão. Portugues. artigo XIV. Petropolis, RJ:
LNCC, pp. 28–37. 10 pp. url: http://eamc.lncc.br/PastEditions/
Proceedings / Proceedings _ EAMC2021 . pdf (acedido em 09/12/2021).
publicado.
Pereira, R.S. et al. (fev. de 2021b). «Hyperspherical embedding for novel
class classification». English. ArXiv. url: https : / / arxiv . org / abs /
2102.03243 (acedido em 09/12/2021). To be submitted.

4.4

Participação em Eventos Científicos

• 33rd International Conference on Scientific and Statistical Database
management, Tampa, Fl, USA, Julho, 2021(Virtual)
• Joint Proceedings of the Semantics co-located events: Poster&Demo
track and Workshop on Ontology-Driven Conceptual Modelling of Digital Twins co-located with Semantics 2021, Amsterdam and Online,
September 6-9, 2021
• 36a Simposio Brasileiro de Banco de Dados (SBBD), Rio de Janeiro
(Online) Outubro, 2021
• XV Brazilian eScience Workshop, 21-22 Julho, Online
• 3o , 4o e 5o HPDaSc International Workshops, Coordenador, Online
• CILAMCE / PANACM 2021 - XLII Ibero-Latin-American Congress on
Computational Methods in Engineering (CILAMCE-2021) | 3rd Pan
American Congress on Computational Mechanics
• Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Dezembro, 2021
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4.5

Palestras a Convite

1. Ciência de Dados aplicada à Saúde, Mesa Rendonda,FIOCRUZ-ICICT,
15 de Outubro de 2021 (online)
2. Desafios, Workshop Inteligência Artificial e Meteorologia, Centro de
Operações Rio, 05 de agosto de 2021.
3. Keynote, VII International Symposium on Innovation and Technology
(SINTEC) 2021, Painel Ai for One Planet, one Ocean and One Health’,
SENAI-CIMATEC, Online, 22 de Outubro de 2021.
4. A importância do Big Data aplicada ao desempenho físico do combatente: adaptando o programa SAHA para a Marinha do Brasil, 1o
Simpósio Naval do Desempenho Físico do Combatente, Marinha. do
Brasil, CEFAN, 19-20 de Outubro 2021
5. DJEnsemble: Selecting and Allocating an ensemble of Spatio-temporal
models, III Semínario de Intelgência Artificial Aplicada ‘a Industria do
Petroleo, Associação Brasileira de Geólogos do Petróleo, 28 de Outubro
de 2021.
6. Felipe S. Abrahão, Klaus Wehmuth, Itala M. L. D’Ottaviano, Leonardo Lana de Carvalho, and Hector Zenil. Expected emergent openendedness from partial structures extensions under algorithmic perturbations. In Theoretical and Foundational Problems in Information
Studies (TFPIS), 2021. URL https://tfpis.com/
7. Felipe S. Abrahão. Toward an algorithmic-informational framework
for networked systems. In XI Encontro Internacional de Informação,
Conhecimento e Ação (EIICA). Diamantina, Brazil, 2021.

4.6

Desenvolvimento de Programas, WebServers e Produtos

• Gypscie - Software sem registro - https://intelipetro-gypscie.dexl.lncc.br/
• WebPublishing- SBC - Software sem registro - http://dexl.lncc.br/sbbdsbc/
• rdt2repr - Software sem registro - https://github.com/mmondelli/rdt2repr
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4.7

Teses e Dissertações Defendidas

Ribeiro, V.D. (ago. de 2021). «Um algoritmo de difusão em redes com encontros probabilísticos». Porto, F. Português. Dissertação. Petropolis:
LNCC. 57 pp.
Santana, T.M. (jul. de 2021). «Método para Tratamento de Anomalias em
Séries Temporais Multivariadas». Porto, F., Ogasawara, E. Português.
Dissertação. Petropolis: LNCC. 95 pp.
Silva, H. M.F. da (ago. de 2021). «Mimizing Data Augmentation to Improve
AI model performance.» Porto, F., Inglês. Dissertação. Petropolis: LNCC.
82 pp.
Zorrila Coz, R. M. (jun. de 2021). «A Spatial-Temporal Aware Model Selection for Time Series Analysis». Porto, F., Ogasawara, E. Inglês. Tese.
Petropolis: LNCC. 110 pp.

5

Impactos da Pesquisa na Sociedade
• A melhoria na predição de chuvas, como proposto pelo DJEnsemble,
pode melhorar as ações em áreas urbanas mitigando problemas financeiros e até mesmo a perda de vidas
• A disponibilidade do sistema Gypscie pode alavancar a IA para grupos
de cientistas que não sejam experts em computação
• A disponibilização da plataforma de ciência de dados para a saúde (PCDaS), desenvolvida em parceria com a FIOCRUZ-ICICT, tem auxiliado
na pesquisa em saúde através da disponibilização de informações integradas, estruturadas e curadas.

6

Atividades Projetadas para 2022

As seguintes atividades estão planejadas para 2022.
• Propostas dos primeiros modelos de aprendizado profundo para predição de eventos extremos
• Extensão do algoritmo DJEnsemble para dados tabulares
• Consolidação da proposta de modelo para Gêmeos Digitais
• Estabelecimento de uma estratégia para gerência de arquivos heterogêneos e produzidos em fluxo no contexto de eventos extremos
18

• Integração do sistema Gypscie com o supercomputador Santos Dumont
• Concretização da parceria BRICS em HPC e Mudanças Climáticas
• Ativação do Núcleo de Inteligência Artificial

7

Visão e Prováveis Aplicações Tecnológicas
• Gêmeos Digitais para Eventos Extremos
• Predição de Eventos Extremos, principalmente chuvas em áreas urbanas
• Apoio ao uso otimizado do supercomputador Santos Dumont para tarefas de treinamento de modelos de aprendizagem profunda
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