
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM 
NATURAL NO MONITORAMENTO DA ESTRADA DE FERRO VITÓRIA – 
MINAS 

Osvaldo Gogliano Sobrinho¹, Wellinghton Dias Queiroz2, Liedi L. B. Bernucci3, Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa4, 
Rosângela Motta3, Jeaneth Machicao4, Angelo Samuel Junqueira3, Thales Cesar Giriboni de Mello e Silva4, 
Luciano Oliveira5, Luciano Cassaro5 
1Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Laboratório de Ciência dos Dados, Av. Prof. Luciano 
Gualberto, tv 3, 158, CEP 05508-010, São Paulo, Brasil, email: ogogli@usp.br 
2B9 Tech, São Paulo, Brasil 
3Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Laboratório de Inovação em Vias Metroferroviárias, São Paulo, 
Brasil 
4Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Laboratório de Ciência dos Dados, São Paulo, Brasil  
5Vale S. A., Vitória, Brasil 

 

Sumário 

O trabalho apresenta pesquisa que objetiva a caracterização do estado da infraestrutura da Ferrovia Vitória - Minas 
no Brasil, operada sob concessão pela Vale S.A. O estudo utiliza dados levantados por vagão instrumentado, 
dotado de sensores que registram os deslocamentos do carro durante as viagens. Auxiliam nesta análise o registro 
de ocorrências na ferrovia, elaborado pelas equipes de manutenção da Vale. Por se tratarem de registros textuais 
não formais, a extração de conhecimento demanda a utilização de técnicas computacionais de processamento de 
linguagem natural. Como resultado, a associação do conteúdo dos registros às medições do vagão fortalece o 
processo de análise. 

 

Palavras-chave: análise de ocorrências na ferrovia; processamento de linguagem natural; mineração de texto; 
recuperação de informação; modelo automatizado de extração. 

1 INTRODUÇÃO 
A Indústria 4.0 é caracterizada pelos recentes avanços tecnológicos, onde a internet das coisas e as tecnologias de 
suporte possibilitam a fusão do mundo físico, digital e biológico, de produções e processos, ultrapassando os 
limites das organizações. É possível dizer que a Indústria 4.0 é a nova realidade na qual a tecnologia industrial está 
cada vez mais eficiente em termos de cadeia de valor inteligente, integrada e ágil [1], [2]. 

1.1 A Indústria 4.0 e a Engenharia Ferroviária 
A partir dos avanços advindos do salto tecnológico da Indústria 4.0 aplicados à área da engenharia ferroviária, o 
acompanhamento das condições da via por meio de veículos equipados com sensores é parte integrante da chamada 
“Ferrovia 4.0”, com sistemas de avaliação em tempo real, comunicação entre a via, o trem e a sala de controle para 
gestão e gerenciamento dos ativos, por meio de grandes bancos de dados e automação dos processos. 

Registros textuais sobre eventos ocorridos na via, obtidos a partir de relatórios das equipes de manutenção também 
são de extrema importância, na medida em que auxiliam na obtenção da correlação entre dados coletados por 
sensores e os eventos registrados. A natureza textual das descrições de eventos torna a utilização de tecnologias 
de Processamento de Linguagem Natural (Natural Language Processing – NLP) extremamente conveniente. 

Também há que se citar a importância da ciência dos dados neste processo. Na visão de Vanderplas [3], a ciência 
dos dados é um assunto interdisciplinar, abrangendo três áreas distintas e sobrepostas do conhecimento: a 



estatística, a ciência da computação e a expertise no domínio do problema analisado. A habilidade de modelar e 
resumir grandes conjuntos de dados, intrínseca à estatística, somada à utilização de algoritmos para armazenar, 
processar e visualizar os dados com eficiência, proporcionada pela ciência da computação, deve ser 
complementada pelo conhecimento do domínio do problema analisado, em nosso caso, a Engenharia Ferroviária. 

1.2 A Estrada de Ferro Vitória – Minas (EFVM) 
A centenária Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), une as cidades de Belo Horizonte (MG) e Vitória (ES) 
sendo administrada em regime de concessão pela Vale S. A. (VALE). Nos últimos cinco anos a EFVM foi 
responsável por cerca de 17% da carga transportada em ferrovias brasileiras. Com uma extensão de 905 km, atende 
a 42 municípios ao longo de seu trajeto. Proporciona, ainda, transporte a cerca de 1 milhão de passageiros ao ano.  

Para o monitoramento de sua via permanente, conta com o equipamento Carro Controle (CC) para avaliar seus 
mais de 2.000 km de linha, considerados os dois sentidos de tráfego e os ramais auxiliares. Dada a importância 
desta ferrovia e com o objetivo de aprimorar a qualidade do transporte, outra tecnologia vem sendo implantada 
pela VALE na EFVM para auxiliar no levantamento das condições da via, o Vagão Instrumentado (VI), ilustrado 
na Fig. 1 [4]. 

Fig. 1. Vagão instrumentado e seus sensores 

O desempenho do CC na coleta de dados já é disseminado no meio técnico. Por outro lado, o VI é um instrumento 
de inspeção ainda pouco conhecido. A utilização dessas tecnologias permite a coleta de dados de parâmetros de 
inspeção da geometria da via em grandes volumes, com confiabilidade e precisão. 

1.3 Avaliação da infraestrutura da EFVM 
Os diversos parâmetros físicos medidos pelo VI são indicativos da condição da via permanente, no entanto sua 
correlação com diversos níveis de severidade para a operação da ferrovia não é imediata. 

Uma vez classificadas as ocorrências, registradas textualmente segundo seu grau de severidade, o estudo dos dados 
coletados pelo CC e VI em datas prévias e em locais próximos ao registro torna-se mais efetivo, a partir da análise 
de sua correlação, conforme esquematizado na Fig. 2. Neste contexto, compreender qual resposta uma dada 
ocorrência na via produzirá nesses dois sistemas (CC e VI) permitirá a geração de indicadores que auxiliarão nos 
processos de tomada de decisão estratégica e eficiência na gerência de manutenção da via, alinhando-se com o 
novo modelo de Indústria 4.0. 



 

Fig. 2. Obtenção da correlação entre medições do VI e o registro de ocorrências 

1.4 Uso das tecnologias de NLP em Engenharia Ferroviária 
Segundo Vieira e Lopes, NLP "... é uma área de Ciência da Computação que estuda o desenvolvimento de 
programas de computador que analisam, reconhecem e/ou geram textos em linguagens humanas, ou linguagens 
naturais". Dentre seus objetivos mais usuais, são de grande importância para este trabalho a recuperação de 
informação a partir de textos e realização de inferências a partir de textos [5].  

Existe um número significativo de trabalhos acadêmicos tratando sobre o uso de tecnologias de NLP em 
Engenharia Ferroviária. Apresentam-se, a seguir, algumas informações trazidas por trabalhos recentes. 

O número de registros textuais de ocorrências nas ferrovias da Grã-Bretanha chega a cerca de 200.000 por ano [6]. 
Estes registros apontam situações de perigo, em que uma sequência de eventos pode levar a um acidente caso não 
seja interrompida por uma intervenção planejada ou por um evento aleatório. 

Já  Fan et al. em seu estudo relatam a criação de um framework para a obtenção de dados estruturados a partir de 
textos não estruturados. Procuram ainda determinar as características dos dados sob a perspectiva da segurança e 
de uma operação inteligente, descrevendo o processo de construção de uma plataforma automática baseada no uso 
de NLP [7]. 

Relatórios apontando as causas de acidentes ocorridos também merecem análise acurada. O estudo de Syeda et al. 
baseado nos relatórios de incidentes ocorridos no Reino Unido publicados pela Rail Accident Investigation Branch 
(RAIB), propõe um framework que, a partir de uma análise dos textos dos relatórios, por meio de técnicas de NLP 
e aprendizado de máquina, oferece uma ferramenta útil para especialistas em análise de riscos, apontando relações 
entre causas e incidentes na indústria ferroviária [8]. 

A preocupação com acidentes ferroviários ocorridos na China levou ao estudo de técnicas de NLP aliado a redes 
neurais convolucionais multi-canais (M-CNN) na análise de fatores de risco ligados à Engenharia Ferroviária a 
partir de relatórios textuais de acidentes ocorridos [9]. 

Finalizando este apanhado, vale citar os trabalhos [10] e [11], também ligados a indústria ferroviária, porém 
descrevendo o uso de técnicas de NLP na análise de documentos de requisitos técnicos utilizados pela indústria de 
equipamentos de sinalização ferroviária. 

1.5 Objetivo do trabalho 
O objetivo do presente trabalho, é a apresentação de um framework computacional desenvolvido pela equipe do 
projeto e a discussão sobre a utilização de tecnologias de NLP aplicadas ao registro textual de ocorrências, 
particularmente a extração e classificação automatizada de informações relevantes. Como resultado, além das 
contribuições diretas geradas por este modelo, espera-se que os dados resultantes possam ser exportados e 
consumidos por outros modelos de aprendizado de máquina, em apoio aos estudos de clustering, 
classificação/rotulagem, engenharia de dados e comportamento da via. 



Este objetivo insere-se no objetivo mais amplo da pesquisa que é avaliar a relação entre as condições de geometria 
da via permanente da EFVM e as respostas geradas em inspeções realizadas com o CC e o VI, complementadas 
com registros de ocorrências gerado pelas equipes de manutenção por meio do uso de ferramentas de Big Data 
Analytics e NLP.  

2 NLP E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
A linguística vem se integrando cada vez mais à computação, o que tem produzido significativos saltos 
tecnológicos. Pode-se observar essa interseção no diagrama de Venn exibido na Fig. 3. 

Fig. 3. A NLP e sua inserção na Inteligência Artificial 

Como os diversos modelos e algoritmos consolidados em NLP permitem sua utilização simultânea, vários 
caminhos podem levar a resultados satisfatórios para os problemas enfrentados. 

2.1 A Pirâmide Linguística NLP 
Segundo Coppin, um sistema computacional dedicado a tarefas de NLP deve ser capaz de manipular a linguagem 
em diferentes camadas: morfologia, sintaxe, semântica e pragmática [12]. Para melhor entender este conceito, 
podem-se apresentar estas camadas como componentes de uma "pirâmide linguística", exibida na Fig. 4. 

Fig. 4. Pirâmide linguística 

2.1.1 Camada 1 – Morfologia 

Na linguística tradicional, a morfologia analisa a formação das palavras, suas origens e como suas formas mudam 
de acordo com o contexto. A partir desta visão, o NLP adiciona algoritmos da computação, que agregam robustez 
ao modelo. Realiza-se o processamento de acordo as regras gerais de análise morfológica, que consistem 
basicamente na análise de: prefixos; sufixos; singularização/pluralização; detecção de gênero; inflexão; 
lematização (a forma base/raiz de uma palavra); verificação ortográfica.   



2.1.2 Camada 2 – Sintaxe 

Na camada da sintaxe, tratam-se sentenças como sequências lógicas de palavras. A sintaxe é a parte da gramática 
responsável pelo estudo da relação entre as palavras e extração de significado de frases, sendo a camada mais 
estudada da linguística computacional. Os principais itens analisados são: POS (part of speech) responsável pela 
atribuição de rótulos corretos às palavras, como substantivo, verbo, adjetivo, advérbio, pronome, preposição, 
conjunção, entre outros; construção da árvore gramatical, formada pela representação das derivações utilizadas no 
reconhecimento de uma sentença; construção da árvore de dependência e estrutura sintática.  

2.1.3 Camada 3 – Semântica 

Nesta camada trata-se a sequência lógica de sentenças/frases. A análise semântica desempenha papel fundamental 
no processamento, onde ocorrem desafios mais complexos como, por exemplo: extração de entidades nomeadas; 
extração de relação entre as sentenças; desambiguação do sentido das palavras e/ou sentenças. 

2.1.4 Camada 4 - Pragmática 

A camada pragmática analisa o texto como um todo, validando de forma cruzada entre a análise hierárquica 
(considerando os resultados gerados pelas camadas) e análise direta, buscando identificar potenciais fios 
narrativos, temas, tópicos e referências. As principais tarefas nesta camada são: modelagem de tópicos; 
correferência/anáfora; sumarização; perguntas e respostas. A Fig. 5, ilustra exemplo consolidado dos processos 
descritos nas diversas camadas. 

Fig. 5. Exemplo de resultados de análises efetuadas nas diversas camadas 

3 FRAMEWORK PROPOSTO 
O framework desenvolvido neste estudo, esquematizado na Fig. 6, executa, resumidamente, os seguintes 
processos: 

a. coleta, consolidação e tratamento preliminar dos datasets que compõem a fonte primária de dados brutos; 
b. extração de corpus (blocos de textos) para cada registro de ocorrência;      
c. separação do conjunto de corpus em 2 subconjuntos de dados: training_corpus e testing_corpus; 
d. inicio do processo de pré-processamento e criação do modelo de aprendizado preliminar pelo núcleo heurístico 

NLP (com as regras básicas); 
e. início da segunda etapa do pré-processamento do dataset alvo, seja o training_corpus – dados de treino (já 

prontos e classificados manualmente) ou o testing_corpus (dados a serem classificados pelo algoritmo), a partir 
do modelo de aprendizado preliminar, resultando em uma coleção de elementos representativos, ou seja, dados 
vetorizados; 



f. início do processo de extração e classificação dos dados de acordo com as regras e pesos do módulo heurístico 
e modelo de aprendizado a partir dos dados vetorizados pelo sistema de classificação; quando alimentado com 
os dados de treinamento, aperfeiçoa-se o modelo (modo aprendizado), quando executado com os dados de 
teste, o algoritmo classifica e extrai informação/inteligência relevante como resultado (modo preditivo); 

g. organização das informações em dados estruturados e devidamente categorizados, prontos para consumo em 
um formato próprio para exportação em planilhas ou utilização em outros sistemas computacionais por meio 
de integração entre sistemas. 

Fig. 6. Esquema do Framework proposto 

Na sequência deste trabalho, discutem-se com maiores detalhes as diversas fases do processo. 

3.1 Ferramentas computacionais para NLP utilizadas 
Nos processamentos e análises efetuados, utilizaram-se scripts desenvolvidos pela equipe do projeto, utilizando-
se a linguagem de programação Python [3] e pelas seguintes bibliotecas: Tensor Flow; Pytorch; Python SciKit 
Learn; Python SciPy; Python Spacy; Python NLTK – Natural Language Tool Kit; Python Genism; CoreNLP; 
Python TextBlob; Python Polyglot; Python Pattern; Python Flair; Python Pandas; Python Numpy; Python Orange. 

3.2 Coleta de dados 
Além dos dados registrados pelos sensores instalados no VI e CC, cuja análise foge ao escopo deste trabalho, o 
conjunto de registros de ocorrências mantidos pelas equipes de manutenção da VALE constituem a fonte primária 
de dados considerados. Trata-se de uma planilha contendo dados híbridos, estruturados e semiestruturados, 
trazendo registros de ocorrências observadas no período compreendido entre janeiro de 2015 e janeiro de 2022, 
doravante denominada dataset_00.  

Na análise do dataset_00 observam-se: ausência de padrões; erros de digitação, ortografia, semântica ou 
concordância; informações incorretas, incoerentes ou omitidas, o que levou algoritmos convencionais a falharem 
sistematicamente, tornando mandatória a utilização de técnicas de NLP para a correta extração de conhecimento. 

3.3 Extração de corpus 
Segundo Sardinha [13], "a Lingüística de Corpus1 ocupa-se da coleta e exploração de corpora, ou conjuntos de 
dados lingüísticos textuais que foram coletados criteriosamente com o propósito de servirem para a pesquisa de 

 
1 Do latim: corpus (corpo), plural corpora. 
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uma língua ou variedade lingüística. Como tal, dedica-se à exploração da linguagem através de evidências 
empíricas, extraídas por meio de computador".  

Em nosso estudo consideraram-se as diversas linhas da planilha de ocorrências como corpus. O processo de 
extração mostrou-se eficiente apesar dos desafios do arquivo de dados, decorrentes da falta de padronização. 

3.4 Separação do dataset em dois subconjuntos 
Faz-se necessário separar o conjunto de dados completo (dataset_00) em duas partes – dados de treinamento e 
dados de teste. Se isto não for feito e todo o conjunto de dados for utilizado para treinamento, não será possível 
avaliar a precisão do modelo quando novos dados forem introduzidos[14].  
Outro fator fundamental para o desempenho do modelo é a aleatoriedade na seleção e separação dos dados. Se isto 
não for feito corretamente, determinadas ocorrências podem estar alocadas apenas nos dados de treinamento e 
outras somente nos dados de teste. Ambos os casos podem comprometer os resultados obtidos. 

Levando em consideração os pontos acima, após a extração de corpus do conjunto inicial (dataset_00), geraram-
se dois novos subconjuntos, denominados training_corpus e testing_corpus. Buscando a máxima eficiência no 
processo de aprendizado do modelo, alocamos o maior número possível de registros ao treinamento e uma margem 
segura para o ciclo de testes, proporcionando uma uma distribuição aleatória de registros de 80% para 
training_corpus e 20% ao testing_corpus, conforme exibido na Fig. 7. 

Fig. 7. Separação de dados para treinamento e testes 

3.5 Aprendizado de máquina, treinamento e teste 
O módulo heurístico NLP desenvolvido para este estudo utiliza o aprendizado de máquina supervisionado como 
principal técnica na criação do modelo de classificação e extração de inteligência. 

Para que o processo de aprendizado pelo modelo ocorra de maneira efetiva, primeiramente é necessário treiná-lo 
com dados previamente classificados e categorizados manualmente, para que, através de tentativa, erro e ajustes 
contínuos, obtenha-se uma taxa de acerto satisfatória. Fig. 8 ilustra este fluxo de ações. 

Fig. 8. Processo de treinamento e testes 



Inicialmente o principal objetivo é classificar os registros de ocorrências em 3 classes. São elas: tipo: falha, defeito, 
restrição, etc; componente: geometria, plataforma, trilho, lastro, etc; subgrupo ou detalhamento do componente: 
geometria-desnivelamento transversal, geometria-flambagem, plataforma–bolsão, trilho-quebra, etc. 

3.6 Pré-processamento e vetorização 
Os modelos de aprendizado de máquina não podem tratar dados textuais, portanto, estes devem ser convertidos 
em vetores, de maneira eficiente e sem perda de cargas semânticas. Esta conversão ocorre na etapa de pré-
processamento e vetorização, quando os dados passam por uma série de procedimentos que formatam, modelam 
e extraem informações relevantes do corpus analisado. Diversos algoritmos encontram-se disponíveis para 
utilização.  

Paralelamente ou após os procedimentos da etapa de pré-processamento, inicia-se o processo de vetorização que 
gera os vetores modelados para consumo dos algoritmos de classificação. 

Então, dentre as técnicas disponíveis, optou-se pela utilização no processo de vetorização das técnicas de Bag of 
Words (TF, TF-IDF) e Word Embeddings (Bert e Word2Vec), explicadas a seguir.  

3.6.1 BOW – Bag of Words  

Bag of Words é umas das técnicas mais simples e flexíveis e uma das mais utilizadas em NLP, sendo bastante 
eficaz na extração de características e vetorização em corpus. Realiza uma contagem das palavras buscando a 
frequência dos termos, ignorando contexto e regras gramaticais das camadas 2 e 3, da pirâmide linguística [15]. 

3.6.2 TF-IDF  

Term Frequency – Inverse Document Frequency verifica o quão infrequentemente encontram-se os termos, tanto 
no corpus individual quanto no coletivo. Em seguida analisa sua relação e seu nível de significância no contexto, 
já que nem sempre frequência de ocorrência, implica em relevância [16]. 

3.6.3 Word Embeddings  

Considera-se o Word Embeddings uma técnica mais avançada e eficiente [17]. Além de uma extração mais precisa, 
agregam-se outros importantes benefícios: o incremento de informação semântica e sintática devido à análise da 
relação entre palavras e uma redução significativa no tamanho da matriz vetorial.  

O word embedding agrupa palavras com significados semelhantes e relações relevantes, dispostas de maneira 
próxima e inteligente no espaço vetorial, aumentando a eficácia e diminuindo o tamanho da matriz vetorial.  

Mais de um algoritmo pode ser utilizado. Abordaremos dois dos principais: o Word2vec e o BERT.  

3.6.3.1 Word2vec  

Word2Vec é o algoritmo mais utilizado em NLP, devido à sua relação 'custo/benefício computacional’ satisfatória. 
O algoritmo é capaz de oferecer bons resultados com uma rede neural de apenas duas camadas. Criado pelo Google 
em 2013 é considerado um padrão em word embeddings [18].  

3.6.3.2 BERT  

BERT é o acrônimo de Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Trata-se de um modelo de 
processamento de linguagem pré-treinado, desenvolvido pelo Google AI Language [19].  

O modelo traz duas camadas de codificação que realizam passagens bidirecionais no texto, uma camada para 
classificação e outra para modelagem de linguagem, que permite obter previsões para próximas palavras com base 
no contexto atual. Finalmente, uma camada de previsão permite a tomada de decisões sobre os dados de entrada.  



4 RESULTADOS DE CLASSIFICAÇÃO OBTIDOS 
A Fig. 9 ilustra alguns dos resultados obtidos pelo framework com relação às classificações obtidas. 

Fig. 9. Alguns resultados de classificação obtidos 

5 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 
Embora este seja um estudo em andamento, o processo mostrou-se bastante eficaz e capaz de cumprir com o 
principal objetivo deste experimento, que é automatizar o processo de classificação. No entanto, a continuação dos 
trabalhos é fundamental para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das técnicas e seu uso combinado para a 
obtenção de resultados mais precisos, comparando-se à inteligência natural e, principalmente, para: recuperação 
da informação descartada no processo manual; descobrimento de novas correlações e informações relevantes; 
detalhamento da ocorrência (subcategorias); classificação de níveis de severidade. 
Observa-se na Fig. 10 que o framework NLP proposto neste estudo, com a utilização de uma amostra anonimizada 
com cerca de 3.462 registros contendo 300 ocorrências alvo (falhas, defeitos e restrições verdadeiras) inseridas 
manualmente, conseguiu capturar corretamente 87,67% das ocorrências alvo, apresentando erro de 12,33% (falso 
negativo – alvos que não foram capturados), contra o processo manual que conseguiu capturar 85,33% das 
ocorrências alvo corretamente e erro (falso negativo) de 14,67%. Portanto, no quesito captura de ocorrências alvo, 
o NLP apresentou desempenho superior em cerca de 2,33% em relação à classificação manual. 

Fig. 10. Análise final de desempenho 
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