
Gerenciamento e Análise de Padrões de Visitantes em
Eventos Fechados

Henrique Xavier Goulart1, Rodrigo Filev Maia2, Guilherme Wachs Lopes3

Centro Universitário da FEI
henrique.xg@gmail.com1,rfilev@fei.edu.br2 gwachs@fei.edu.br3

Resumo: Em grandes eventos, compostos por di-
versas exibições internas, é fundamental que cada
exibição esteja localizada em pontos estratégicos de
tal forma que evite aglomeração de pessoas. Nesse
trabalho, essa caracteŕıstica será estudada do ponto
de vista da teoria de Redes Complexas. Inicialmente,
uma base artificial de visitação será gerada para o
estudo; em sua segunda fase, este projeto irá imple-
mentar um aplicativo móvel para captura dos dados
de visitantes.

1. Introdução
A IoT é uma tecnologia que possui como principal

pilar aplicações que envolvam pessoas [1] e dispositi-
vos eletrônicos em um ambiente interativo.

Apesar das inúmeras aplicações já existentes na
área de IoT, pouco se fala da incorporação dessa tec-
nologia para extração de estat́ısticas em eventos fe-
chados composto por diversas exibições (área indi-
viduais de entretenimento). Neste ponto, um mo-
delo computacional está presente em uma área que
vem ganhando atenção dos pesquisadores nos últimos
anos, a Teoria de Redes Complexas. De forma mais
geral, essa área baseia-se na união da matemática
estat́ıstica e a teoria dos grafos.

2. Algoritmo Genético e Modelagem
Proposta

Segundo [2], algoritmos genéticos (A.G.) são algo-
ritmos que baseiam-se na teoria do neo-Darwinismo
de evolução; ou seja, fazem uso de ideias como
gerações de indiv́ıduos, mutação e seleção.

O A.G. basicamente testará uma combinação de
posições (indiv́ıduos) para as exibições do evento,
afim de avaliá-la com uma nota. A cada iteração
(geração) do A.G., dois indiv́ıduos são unidos afim
de criar um novo indiv́ıduo capaz de melhorar a dis-
tribuição das exibições de tal forma que as exibições
visitadas por um mesmo grupo de pessoas estejam
próximas entre si, diminuindo o tráfego de pessoas
em regiões onde não há interesse por elas.

A função de avaliação (nota) utilizada é um
cálculo que leva em consideração a distância entre as
exibições, dada pelo posicionamento de cada uma; e
também a quantidade de pessoas que passaram por
ela, conforme representado pela Equação (1).

Av =
∑

(vi,vj)∈V 2

W (vi, vj)

d(vi, vj)
(1)

Nesta equação, V representa o conjunto de exibições,
W (vi, vj) representa o número de pessoas que sáıram
da exibição vi em diração à exibição vj e d(vi, vj) é
a distância entre a exibição vi e vj . Desta forma,

o resultado do A.G. será um indiv́ıduo que deixa as
exibições mais visitadas próximas umas das outras
e as menos visitadas nas extremidades. A Fig. 1
ilustra um cenário onde a nota máxima é conhecida.
Assim, pode-se normalizar o resultado do algoritmo
em relação à nota máxima conhecida (eixo y). O eixo
x representa o número da geração do A.G.

Fig. 1: Evolução do Algoritmo Genético compa-
rado com um Algoritmo de Maximização
Aleatório.

3. Resultados Preliminares e
Próximos Passos

O experimentos preliminares mostram que o al-
goritmo genético apresenta uma performance supe-
rior ao algoritmo aleatório com elitismo. Esse é um
ind́ıcio de que esta técnica se mostra viável para esse
tipo de problema. A próxima etapa do projeto é
utilizar os dados obtidos a partir do aplicativo “Fei
Portas Abertas” e estudar o posicionamento de cada
exibição de forma que não haja tumulto de pessoas
entre as visitações.

Em uma segunda linha de pesquisa, pretende-se
analisar o comportamento de visitação durante o “Fei
Portas Abertas” utilizando a Teoria de Redes Com-
plexas.
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