
A ferramenta COVID-19 Borescope e uma análise dos 
padrões de mobilidade humana durante a pandemia

Antônio “Guto” Rocha (arocha@ic.uff.br)
Instituto de Computação – Universidade Federal Fluminense
Nilson Damasceno <nilsonld@id.uff.br>, 
Peron Sousa <peron_rezende@id.uff.br>,
SUNY - Binhamton
Necati A Ayan <nayan1@binghamton.edu>,
Sushil Chaskar <schaska1@binghamton.edu>,
Arti Ramesh <artir@binghamton.edu>,
Anand Seetharam <aseethar@binghamton.edu>

mailto:arocha@ic.uff.br


Pandemia COVID-19
levou o mundo a uma
realidade nunca vista



Pandemia COVID-19
levou o mundo a uma
realidade nunca vista

- Medo e perdas



Pandemia COVID-19
levou o mundo a uma
realidade nunca vista

- Medo e perdas
- Isolamento



Pandemia COVID-19
levou o mundo a uma
realidade nunca vista

- Medo e perdas
- Isolamento
- Mudança comportamental



Pandemia COVID-19
levou o mundo a uma
realidade nunca vista

- Medo e perdas
- Isolamento
- Mudança comportamental Qual o impacto?



Impactos da pandemia: número de vôos
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Impactos da pandemia: taxa de deslocamento



Impactos da pandemia: poluição



Impactos da pandemia: trabalho remoto
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Dados em tempos de COVID-19
- Grande volume de dados
- Multi atributos
- Potencial uso de I.A. 



Contextualização

• Dados existentes podem ajudar a mitigar os problemas

• Algoritmos de I. A. permitem analisar grande volumes de 
dados para inferência, análise de correlação, 
classificação, detecção de anomalia...
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Questão colocada neste projeto

Será que podemos oferecer à sociedade uma 

ferramenta visual e interativa, para exploração e análise 

por algoritmos de I.A., para grandes volumes de dados, 

incluindo dados geo-temporais?



Borescope

1. Banco de Dados Geo-temporal OLAP (Tinycubes)
• Armazenamento eficiente de grande volume de dados gerados em tempo real
• Dados podem ser geo-temporais e/ou categóricos (tipo de protocolo, portas etc.)
• Tempo de resposta à consultas estatísticas em décimos de segundo

2. Análise de IA
• Detecção de anomalias em séries temporais
• Análise de correlações
• Predição/Regressão em séries temporais

3. Interface gráfica interativa (Web Interface)
• Consultas são solicitadas visualmente
• As respostas das consultas também são apresentadas visualmente

Componentes
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Network e COVID-19 
Borescope:

Uma breve demo!
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Obrigado!
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