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Resumo- Ultimamente as tecnologias, técnicas e aplicações de inteligência artificial têm
expandindo seus horizontes para áreas cada vez mais diversas, incluindo para aquelas além
de aplicações acadêmicas. Um exemplo de aplicação possível que pode tomar proveito
da inteligência artificial é o controle de chegada e temporização de atletas em provas de
revezamento. Nesse trabalho está descrito o desenvolvimento de um sistema de inteligência
artificial para a predição de tempos de chegada de atletas em uma corrida de revezamento
que ocorre anualmente em Florianópolis: a Volta-a-Ilha. Utilizando dados previamente
coletados de outras corridas, é utilizada uma técnica de aprendizado de máquina para
prever o horário de chegada de um atleta em um posto de troca, levando em conta o terreno
percorrido, habilidades específicas de um determinado corredor e condições climáticas,
possibilitando a intervenção da equipe caso um atleta se atrase acima de um determinado
limiar, eventualmente acionando serviços de emergência ou o replanejamento da equipe
na corrida.

Palavras-chave: corrida. revezamento. aprendizado de máquina.

1 Introdução

Atualmente o evento de corrida chamado de Volta-a-Ilha, que acontece anualmente
na cidade de Florianópolis, não possui uma capacidade de análise preditivas das chegadas
dos atletas. Com baixa capacidade de análise, existem dificuldades em planejamento
estratégico pelas equipes de corrida, dadas todas as variações de terreno, características
e habilidades pessoais dos atletas, condições climáticas, etc.



Mostra-se relevante, então, a necessidade de um sistema de controle dos atletas,
com a capacidade de fazer a análise computacional em tempo real de um banco de dados,
exibindo para a equipe de corrida e para a equipe técnica a predição em tempo real de
chegada dos atletas entre os postos de troca em uma prova em curso.

Isso traz vantagens competitivas para todas as equipes, permitindo verificar a es-
timativa de tempo em cada atleta para cada tipo de terreno antes mesmo do corredor
ser enviado para a prova; ou até mesmo melhorar condições de segurança, caso o atleta
por alguma razão esteja levando muito mais tempo que o previsto para finalizar algum
percurso perigoso. Isso resulta em ganhos para a coordenação de equipes, elaboração de
estratégias e tomadas de decisão embasadas em dados computados e mais precisos que
uma análise feita em papel.

Atualmente alguns trabalhos abordam a problemática de predição temporal em even-
tos esportivos. Knechtle et al. (2014) apresenta um sistema de predição em meia maratona
em ambiente controlado, porém é feita apenas antes de uma prova se iniciar e não leva
em conta variáveis do meio ambiente e possui um escopo de provas limitado apenas a
meia maratonas. Van Schuylenbergh, Eynde e Hespel (2004) desenvolveu um trabalho de
predição temporal em corridas de triatlo de arrancada, porém através da análise somente
de exames laboratoriais dos atletas, com condições controladas e isoladas, descartando
variáveis como condições climáticas do solo.

1.1 Objetivos gerais

• Desenvolver um sistema de inteligência artificial (IA) que usa os dados de chegada
dos atletas para prever em tempo real os tempos de chegada em postos de troca de
uma prova em curso;

• Adaptar uma aplicação web de marcação de atletas já existente para exibir dados
preditivos de chegada.

1.2 Objetivos específicos

• Agregar dados de tempo de chegada de atletas em um banco de dados;

• Fazer uma análise dos dados agregados para predição de dados futuros;

• Desenvolver uma application programming interface (API) de consulta para as pre-
dições;

• Adaptar a aplicação web de marcação para consumir a API de consulta.

2 Metodologia

O trabalho será desenvolvido utilizando como base um sistema web de marcação e
temporização de atletas já existente, desenvolvido previamente pelo autor para o aniversá-
rio de 25 anos do evento Volta-a-Ilha, em parceria com a empresa EcoFloripa, organizadora
do evento. Este sistema atualmente grava em um banco de dados MongoDB os tempos
de chegada de atletas nos postos de troca.



Inicialmente o software será adaptado para substituir uso do banco de dados não
relacional para um banco de dados de séries temporais, que indexa e ordena os seus dados
através de uma tag temporal, com precisão até a ordem dos nanosegundos, e é mais rápido
que não relacionais em trabalhos com séries temporais (CHURILO, 2018).

Em seguida, será desenvolvido um software de IA que, acessando o banco de dados
de séries temporais e conhecendo determinadas variáveis, como condições do percurso,
condições climáticas, experiência e idade do atleta, consegue prever uma estimativa de
tempo de chegada do mesmo. Esse software será controlado através de uma API de
consulta simplificada, onde basta entregar as variáveis necessárias para receber um tempo
estimado de chegada. O uso de uma interface de programação tem a principal vantagem
de permitir o desacoplamento da aplicação web previamente desenvolvida, permitindo que
seja usado por qualquer outro tipo de software.

Após o desenvolvimento da interface com o software de predição, a interface web
existente será adaptada para entregar as predições e exibir os dados de forma amigável
para os fiscais e membros da equipe da corrida.

2.1 Algoritmos de predição

No mundo das tecnologias de inteligência artificial, a solução a ser desenvolvida tra-
balhará no mundo de aprendizado de máquina, onde existem alguns algoritmos utilizados
especificamente para trabalhar com predição de dados entre diversas variáveis. Dentre
eles um comumente usado é o chamado de Generalized Linear Model (GLM), que é uti-
lizado para encontrar um modelo de melhor ajuste para os dados considerando diversas
outras variáveis. Um exemplo dado por Parthasarathy (2019) é o de prever a venda de
casacos através da variação de temperatura de um ambiente. O GLM é otimizado para
treinamento rápido, e pode ser uma boa escolha para treinamento dinâmico em um evento
em curso, onde os dados da própria corrida realimentam os dados de treinamento.

Outro algoritmo que cabe no modelo proposto é o de uma rede neural. Segundo SAS
Insights (2020), uma rede neural se resume a nós interconectados, chamados de neurônios,
que podem reconhecer padrões e correlações em dados brutos. Este algoritmo é treinado
uma vez, e o modelo gerado pelo treinamento pode ser tratado como uma matriz de
números, todavia o seu treinamento é lento e pode favorecer o uso de um treinamento
estático para o software.

Independente da escolha de algoritmo, é necessário um volume de dados pré existente
para realizar seu treinamento e obter uma boa precisão nas predições. Para isso, serão
agregados os dados de corridas já realizadas, em parceria com a EcoFloripa, organizadora
do evento.

3 Considerações Parciais/Finais

Uma vez finalizado o desenvolvimento deste software, junto com sua API e aplicação
web, a tecnologia será utilizada na corrida de aniversário de 25 anos da prova, que foi
adiada para o dia 09/04/2022 devido à atual pandemia de Covid-19, segundo a própria
organizadora do evento, a EcoFloripa (2020).
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