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ABSTRACT 

Cada vez são criados e recolhidos mais dados em 

todas as áreas, no desporto não é diferente. 

Acredita-se que com as análises de desempenho 

das equipas e dos jogadores, os apostadores 

podem prever melhor os resultados dos jogos. O 

objetivo deste trabalho é definir e explorar 

diferentes modelos de previsão de resultados 

para desportos coletivos, em particular para o 

basquetebol (NBA e NCAA – masculino e 

feminino) e o futebol (Inglaterra e Portugal). Os 

modelos são depois integrados num protótipo de 

uma aplicação móvel para que um possível 

cliente possa ter acesso às previsões efetuadas. 

Neste documento, é feita uma revisão da 

literatura que descreve algumas abordagens 

anteriores no mesmo domínio, descrevendo-se 

ainda as estatísticas mais usuais nas duas 

modalidades desportivas referidas. Os diferentes 

modelos explorados são treinados com Naïve 

Bayes, Random Forests e Perceptrão 

Multicamada, na presença de dois tipos de 

dados, os dados que resumem o jogo (equipas 

que se defrontam e resultado alcançado) 

habitualmente utilizados, os dados anteriores 

juntamente com alguns dados de contexto, como 

são a caracterização do local e data do evento e 

os treinadores e jogadores de cada equipa. É 

ainda apresentado o protótipo da aplicação 

móvel desenvolvido, mostrando-se que as 

previsões efetuadas apresentam acertos na 

ordem dos 70% para a NCAA e 60% para a 

NBA, e de cerca de 60% para o futebol português 

e aproximadamente de 54% para o futebol 

inglês. 
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INTRODUÇÃO 

Desde há muito se fala sobre pessoas fazerem apostas, os 

chamados jogos de sorte ou azar. Uma das apostas mais 

comuns é determinar o vencedor de um evento desportivo. 

Este tipo de jogo deu origem ao estudo de estatísticas por 

parte dos apostadores para determinarem qual a sua melhor 

opção. Assim, com o avançar do tempo, esse estudo evoluiu 

até a um ponto onde a utilização das diversas variáveis 

envolventes nos jogos e a utilização das ferramentas de 

ciência de dados são indispensáveis. 

Apesar de muitos trabalhos terem já sido feitos relativos 

a este tema, são poucos os que apresentam resultados 

interessantes para que possam ser considerados bons do 

ponto de vista do apostador e da sociedade em geral. Muitos 

dos estudos, que têm como base as modalidades a serem 

utilizadas neste trabalho, não ultrapassam os 65% de 

previsões corretas.  Recentemente, o Massachusetts Institute 

of Technology apresentou uma ferramenta de previsão de 

resultados para o Mundial de Futebol a decorrer no presente 

ano, 2018, na Rússia, mostrando assim a relevância que este 

tema tem na sociedade e na área académica [1] 

A solução foi desenvolver uma ferramenta que fornece a 

previsão de resultados desportivos a um cliente. Esses 

resultados são alcançados através da melhoria de modelos de 

previsão. Para obter percentagens de acerto mais altas será 

necessário ter em conta algum conhecimento de domínio 

disponível e perceber quais os atributos relevantes que 

conduzem a esse objetivo. 

 



DESPORTO E ESTATÍSTICAS 

Basquetebol 

Esta modalidade foi criada em dezembro de 1891, por um 

professor canadiano de educação física, James Naismith, que 

trabalhava na cidade de Springfield, Massachusetts, Estados 

Unidos da América. A criação deve-se ao facto de ser 

impossível fazer desporto na rua, tal como o futebol 

americano ou atletismo o são, devido ao frio e à existência 

de neve nos meses mais frios [4]. 

O basquetebol é acompanhado com um conjunto de 

regras [5] que o tornam interessante para qualquer aficionado 

de desporto. Dessas regras, as mais importantes são: o facto 

de o jogo estar dividido em quarto partes; a número ilimitado 

de substituições e a possibilidade de um jogador poder ser 

substituído o número de vezes que o treinador pretenda; a 

possibilidade de o treinador poder pedir pausas técnicas, com 

a duração de um minuto, para corrigir a equipa ou até para 

descansar; haver um tempo máximo para que uma equipa 

realize um ataque, 24 segundos, ou seja realizar um 

lançamento que seja convertido em pontos ou que, mesmo 

que seja falhado, tenha tocado no aro que constitui o cesto 

(caso seja falhado e a equipa recupere a posse de bola, o 

tempo de ataque é reposto). Outra regra importante é o caso 

de a bola não estar jogável os tempos de ataque e o de jogo 

são parados e iniciados assim que for reposta em jogo. 

Outras, não tão importantes, mas que distinguem o 

basquetebol de outras modalidades são os critérios para faltas 

assinaladas e as admoestações resultantes. Um critério pode 

ser por falta de fair-play, que resulta em falta técnica, que 

neste caso a equipa perde a posse de bola, caso a detenha, e 

ainda são atribuídos lançamentos livres, que caso sejam 

convertidos resultam na conquista de 1 ponto. Outro critério 

é a falta pessoal, que é quando um jogador entra em contacto 

excessivo com outro, na qual pode resultar a atribuição de 

lançamentos livres, caso o jogador atacante que sofre falta 

esteja num momento de lançamento ou caso a equipa a que 

o jogador que cometeu a falta tenha atingido o número 

máximo de faltas que pode fazer por cada período. Todas 

estas regras aumentam a competitividade das equipas, pois 

para além de terem mais momentos de descanso, também 

têm momentos para fazer ajustes táticos. 

Futebol 

Diz-se que a modalidade do Futebol foi criada em 1863 

na Inglaterra, apesar de haver relatos anteriores sobre a 

realização de jogos semelhantes, em diversos locais do 

mundo [6].  

Neste desporto existe um grande acompanhamento por 

parte da população mundial. Tal deve-se a eventos 

particulares, desde as rivalidades entre os diversos clubes, 

como o Real Madrid CF com o FC Barcelona, até à 

existência de grandes personalidades que são também 

imagens de marcas, exemplo de Cristiano Ronaldo, que faz 

campanhas publicitárias quer para produtos de beleza quer 

de roupa. Para o sucesso, contribui também o ambiente 

vivido no estádio, em particular nos grandes estádios como 

Old Trafford, em Manchester, Inglaterra, ou o Estádio do 

Maracanã, no Rio de Janeiro, Brasil. E mais recentemente, 

toda a loucura no mercado de transferências, em que clubes 

pagam quantias elevadas de dinheiro por jogadores, tem 

aumentado o interesse no Futebol. 

Para além de todas estas características, existem regras 

que ajudam a que o futebol seja fortemente acompanhado. O 

facto de o contacto físico ser permitido até um ponto em que 

não seja considerado uma agressão ou que de alguma forma 

possa resultar nalgum tipo de jogada que não tenha como 

intenção jogar a bola. O número de jogadores em campo e as 

dimensões deste tornam o posicionamento dos jogadores 

mais disperso, tornando a leitura do jogo mais fácil, sem que 

os jogadores estejam demasiado afastados entre si. Apesar de 

um jogo ter cerca de 90 minutos de duração, ao contrário do 

basquetebol, este não tem paragens no tempo devido a lesões 

ou outro tipo de pausas, a não ser um intervalo, que divide o 

jogo em duas partes, cada uma com 45 minutos. Cada equipa 

tem a possibilidade de realizar três substituições, sendo que 

um jogador que saiu não pode voltar a entrar. 

ESTADO DA ARTE 

Previsão de Vencedor 

No trabalho feito por Hulmer e Fernandez [7] para a 

previsão de resultados no campeonato inglês, English 

Premier League (EPL), o melhor resultado a que chegaram 

foi de um erro de 48% para o conjunto de teste e de 50% para 

o conjunto de treino, utilizando o método de Gradiente 

Estocástico Descendente (SGD). Foram também testados os 

seguintes métodos, Naïve Bayes, Hidden Markov Model, 

Máquina de Suporte Vectorial usando um kernel 

RBF(SVM), Random Forest e com kernel linear, sendo estes 

apresentados do pior para o melhor. 

Para Miljkovic et. al. [8], o foco não é a EPL, nem o 

futebol, mas sim a NBA. A utilização do modelo de Naïve 

Bayes, para classificar um conjunto de teste com 778 jogos, 

relativos à época de 2009-2010, conduziu a uma previsão 

acertada do vencedor de cada jogo de 67%. 



Previsão de Resultado 

Na pesquisa efetuada por Boldrin [9] para determinar a 

ordem da tabela classificativa no final da época, foram 

utilizados três diferentes modelos, todos utilizando modelos 

de Poisson. Para suportar os modelos, foi construído um 

conjunto de dados cobrindo 5 épocas, desde a época 

2011/2012 até à de 2014/2015. Sendo que para cada jogo 

foram recolhidas diversas informações, as equipas 

participantes, casa e fora, os golos marcados por cada uma 

delas e o vencedor. E ainda 3 parâmetros auxiliares para o 

cálculo do λ de cada equipa (Visitado e Visitante). Todos os 

modelos são utilizados para determinar a probabilidade de 

todos os resultados possíveis, com λ a representar o número 

de golos que cada equipa marca, com um máximo de 6 golos 

por equipa, concluindo-se depois a probabilidade total de 

cada equipa vencer ou de ocorrer um empate. O melhor 

modelo obteve uma percentagem de acerto de 53,8%, em 119 

jogos testados para a época de 2016/2017, na EPL. 

Ratings 

Para Sathe et. al. [10], onde é efetuada a previsão de 

resultados da EPL, o modelo que garante melhores 

resultados é o modelo SVM, apresentando 59,9%. 

No estudo apresentado na página web do “MIT 

Technology Review” [1], o modelo utilizado para fazer a 

previsão do vencedor do Campeonato do Mundo de Futebol 

de 2018 emprega a técnica de enseble de Random Forests. 

Utilizando classes relativas ao país, PIB per capita e à 

população, a classificação de cada país no ranking da FIFA 

[11] e ainda a média de idades dos convocados para a equipa 

nacional, o número de jogadores que participaram na Liga 

dos Campeões, competição europeia de clubes, e outras 

relativas à composição da seleção nacional. 

Playoff 

Em Hoffman et. al. [12], é feita a previsão de que equipas 

vão ao Playoff da NBA. De 12 estatísticas escolhidas, é 

concluído que há cinco que são deveras importantes: pontos 

marcados por jogo, pontos sofridos por jogo, percentagem de 

lançamentos realizados com sucesso, a diferença entre o 

número de perdas de bola (turnovers) defensivas, ou seja, 

que o adversário comete, e atacantes, ou seja que a própria 

equipa comete, e ainda o registo de vitórias, na fase regular, 

da época anterior. Com isto, foi possível classificar 

corretamente 26 equipas, de um total de 29, ou seja 89.64% 

de acerto, através do método estatístico de análise 

discriminante. Ao contrário dos estudos apresentados 

anteriormente, neste trabalho não é calculada a percentagem 

de acerto com base nos jogos acertados, mas sim num 

resultado geral que se traduz na conquista de um objetivo de 

época. 

PROTÓTIPO DE FERRAMENTA PARA PREVISÃO DE 

RESULTADOS DESPORTIVOS 

 

O protótipo da ferramenta de previsão tem duas 

componentes fundamentais, cliente e servidor, que irão ser 

descritas no ponto seguinte. Estas duas componentes estão 

ligadas via Internet, através do protocolo TCP. 

O protótipo é baseada num modelo de negócio do tipo 

Freemium. Este modelo leva a que certos conteúdos sejam 

disponibilizados gratuitamente, enquanto que outros 

necessitam de um pagamento, neste caso uma subscrição 

mensal. A parte gratuita está disponível a qualquer utilizador 

da aplicação terá uma previsão semanal de um jogo. A parte 

que necessita de subscrição está dividida em duas partes mais 

pequenas, um pacote em que são adicionadas todas as 

previsões relativas a apenas uma modalidade, enquanto que 

o outro pacote, com um montante a pagar pela subscrição 

superior, com as previsões de duas modalidades. 

A ferramenta está dividida em duas componentes 

essenciais: a do servidor, “Servidor”, e a do cliente, “Cliente” 

(Figura 3). 

 

 

Figura 1. Arquitetura da solução 

No “Servidor” existe uma partição de módulos, onde é 

executada grande parte do trabalho exigido na ferramenta. O 

módulo “Core” é responsável pela componente do trabalho 

relativa à ciência de dados.  

A extração, transformação e carregamento, diferenciando 

um caso novo de um já existente, seja uma liga ou uma 

modalidade, são feitos no módulo de “ETL”, em 



“ExtracaoAtualização” e “ExtracaoNovo”, 

“Transformacao” e “CarregamentoAtualizacao” c 

“CarregamentoNovo”, respetivamente. Na componente de 

extração é necessária a criação de um algoritmo de captura 

dos dados presentes nos sítios com os dados de cada jogo, 

salvo se não permitido, sendo necessário proceder a um 

trabalho manual. A transformação tem de ser feita depois da 

extração de dados para que os atributos fiquem uniformes, 

não sendo necessário em todas as colunas. Por último, o 

carregamento está divido em duas partes. A primeira, caso 

seja o primeiro carregamento, onde será necessário criar uma 

nova base de dados para a nova modalidade ou competição. 

A segunda, caso seja apenas uma atualização, tem de ser feita 

de forma cumulativa e não de substituição dos dados 

anteriores. 

Para poder fazer o estudo relativo ao conhecimento de 

domínio foi necessário recolher os diversos dados e 

estatísticas, para os diferentes contextos. Para tal, é 

necessário utilizar algoritmo de extração de dados a diversas 

fontes, devido ao facto de as fontes serem diferentes para 

cada circunstância. Ou seja, para tal pode ser necessário 

estudar a estrutura HTML de cada site. Não fosse esta tarefa 

demorada, a extração de dados requer muito tempo, pois 

diversas páginas limitam a velocidade de acesso às suas 

páginas por parte de um IP que faça um determinado número 

de pedidos num determinado período. Caso não seja 

permitida a extração de dados para fins académicos, é 

necessário proceder à extração de dados manualmente, o que 

aumenta ainda mais o tempo necessário para constituir o 

domínio. 

O trabalho realizado no módulo “ETL” é armazenado 

numa base de dados, “Jogos_Stats”, idealmente numa data 

warehouse e utilizadas no módulo de “Treino_Modelo”. O 

módulo de “Treino_Modelo” é responsável por determinar 

qual o melhor modelo a utilizar na previsão de um conjunto 

de jogos, utilizando um conjunto de dados, construído em 

“ContrucaoDataSet”, utilizando os dados recolhidos e 

armazenados na base de dados “Jogos_Stats”. Em seguida é 

necessário proceder ao treino, em “Treino”, utilizando um 

método com o conjunto de dados obtido, criando assim o 

modelo de previsão, que é depois avaliado, em “Avaliacao”, 

de modo a poder ser feita uma comparação com outros 

modelos e definir qual a ser utilizado para prever os 

resultados dos eventos futuros. O módulo de previsão, 

“Previsao”, é responsável por prever o resultado de um 

conjunto de jogos, utilizando o modelo adequado, 

previamente avaliado. Seguindo-se o armazenamento dos 

mesmos numa base de dados, onde estarão todos os 

resultados previstos e o resultado dos mesmos, em 

“HistoricoPrevisoes”. Todos os dados de um cliente que 

permitam o acesso às previsões, tendo em conta o nível de 

subscrição, são armazenados numa base de dados, 

“Dados_Clientes”, sendo acessidos pelo “GestorClientes”. 

Os servidores, “Produtor” são replicados para lidarem com 

falhas não bizantinas. Assim, os “Consumidores” interatuam 

com um “Produtor” principal. Sendo que, os restantes 

“Produtores” estão de reserva, quando detetam que o 

principal falhou, um deles torna-se o primário. 

 

 

Figura 2. LoginActivity 

No “Cliente”, desenvolveu-se de uma aplicação, 

“Consumidor”, figura 2, Atividade para log in, e figura 3, 

Atividades de acesso às previsões e gestão de conta, de 

preferência uma aplicação móvel, de modo a possibilitar o 

acesso em qualquer lugar, desde que haja uma conexão à 

Internet. 

Na LoginActivity, é onde o cliente deve introduzir o seu 

nome de utilizador e a respetiva palavra passe para poder 

iniciar contacto com o servidor e este servir o seu pedido de 

acesso às diversas previsões. 



 

Figura 3. Atividades de previsão e gestão de conta 

Depois de ser valido a acesso à aplicação, o servidor 

envia as previsões para os jogos que se irão realizar, sendo 

apresentado no separador das “Hot Tips”, as previsões 

passadas e percentagens de acerto das diferentes 

competições e modalidades, em “Past Tips”, e, no separador 

“Profile”, são apresentadas as informações da contra, nome 

de utilizar e o nível de subscrição da aplicação, sendo 

possível a sua mudança. 

CASOS DE ESTUDO 

Para testar o protótipo e poder avaliar o mesmo foram 

utilizadas 5 competições desportivas diferentes, NCAA 

March Madness Men, NCAA March Madness Women, 

ambos torneios universitários e inseridos numa competição 

patrocinada pela Google na plataforma Kaggle [2] [3], NBA, 

e, English Premier League (EPL) e Liga NOS (Primeira Liga 

de Portugal - PLP), que são referentes a duas modalidades 

diferentes, basquetebol e futebol. 

Com a utilização do classificador Random Forests 

atingiram-se os melhores resultados para cada uma das 

competições, sendo que a construção do modelo difere nos 

atributos utilizados. Em todas as modalidades foram 

utilizados atributos para diferenciar cada equipa, 

identificador e respetivo ranking. No entanto, foram testados 

outros classificadores para criar diferentes modelos, como 

Perceptrão Multicamadas e ensemble de Árvores de Decisão. 

No caso da utilização do ensemble de Árvores de Decisão, 

as árvores foram treinadas com jogos das equipas separadas 

pela sua performance. Assim, havia conjuntos de dados com 

jogos referentes a apenas 5 equipas, sendo essas equipas as 

que obtiveram mais vitórias, outro conjunto de dados para as 

equipas que piores desempenhos tiveram nos últimos 10 

anos, e ainda outro conjunto de dados para as restantes, assim 

eram criadas 3 árvores diferentes, sendo necessário uma ou 

duas para a previsão do resultado. 

Os casos de estudo referentes às competições da de 

basquetebol universitário norte-americano, masculino e 

feminino, foram avaliados para a competição realizada no 

Kaggle através de uma fórmula denominada LogLoss. 

𝐿𝑜𝑔𝐿𝑜𝑠𝑠 =  −
1

𝑛
 ∑[𝑦𝑖 log(𝑦�̂�) + (1 − 𝑦𝑖) log(1 − 𝑦�̂�)]

𝑛

1

 

Com 𝑛 a ser o número de jogos avaliados, 𝑦𝑖 a ser 1, 

caso a equipa com identificador mais baixo ganhe, ou 0, caso 

perca, 𝑦�̂� é a probabilidade de vitória calculada para a equipa 

com identificador mais baixo, e a ser utilizado um logaritmo 

natural (base e). 

Esta avaliação é melhor quanto menor for o seu valor. 

No entanto, esta avaliação não traduz o número de jogos 

corretamente previstos, contrariamente ao que se pretende 

neste trabalho. Assim, irão ser fornecidas quer a avaliação 

𝐿𝑜𝑔𝐿𝑜𝑠𝑠, quer a percentagem de vencedores corretamente 

previstos para ambos os concursos. 

Esta avaliação permitiu estar presente entre os 39% 

melhores trabalhos na Google Cloud & NCAA ML 

Competition 2018-Men’s e os 76% melhores na Google 

Cloud & NCAA ML Competition 2018-Women’s. 

 
Figura 4. Captura de ecrã da página pessoal – visitada 

a 13 de abril de 2018 

No caso das competições de futebol, EPL e PLP, e da 

NBA, foram utilizadas outras classes que não foram 

utilizadas nas competições de basquetebol universitário, 

como por exemplo os jogadores considerados com maior 

peso de decisão num jogo, ou seja, os titulares e, caso 

aplicável, os suplentes mais importantes. No caso na NCAA, 

quer para masculinos, quer femininos, foi utilizada também 

dados de localização de cada uma das equipas. 

AVALIAÇÃO 

No gráfico 1 é possível ver que as percentagens de acerto 

mais altas para cada uma das competições apresentadas neste 

capítulo. Nenhum dos casos está a baixo dos 50% acerto, 

sendo que apenas 1 caso, o da PLP (Inglaterra), se situa a 



baixo dos 60% de acerto. De notar que para o caso referente 

ao basquetebol universitário norte-americano, NCAA – M 

para os masculinos, NCAA – F para os femininos, aproxima-

se dos 70% de acerto. 

 

 

Gráfico 1. Resultado das previsões (melhores) 

O tempo necessário para treinar um modelo pode ser 

visto no gráfico 2, sendo considerado o tempo apenas dos 

modelos que oferecem as melhores percentagens de acerto 

nas previsões efetuadas. Sendo o eixo vertical 

correspondente ao tempo, em segundos, que cada modelo 

necessita para fazer as previsões de uma época. É possível 

concluir que os modelos testados com Random Forests são 

mais rápidos, sempre inferiores a 1 segundo, sendo 

contabilizado o tempo desde o treino do modelo e a previsão 

efetuada. Para além de serem mais rápidos, oferecem 

também as melhores percentagens de acerto. 

Gráfico 2. Tempos despendidos no treino e previsão 

dos modelos  

Com a replicação passiva de servidores, é assegurada 

uma comunicação FIFO, a comunicação é fiável e os 

“Produtores” só têm faltas por paragem silenciosa. Pode-se 

assumir que com este protocolo o cliente executa um 

protocolo de até-uma-vez, ou seja, reenvia o pedido quando 

não tem resposta. 

CONCLUSÃO 

Depois de terem sido estudados trabalhos realizados 

anteriormente, por parte de outros autores, e de terem sido 

estudadas as modalidades de basquetebol e de futebol, demos 

a conhecer as estatísticas e o domínio a serem utilizados. Para 

a NBA atingiu-se os 60% de acerto, para a Primeira Liga de 

Portugal superou-se ligeiramente os 60% e para a English 

Premier League quase foi alcançado os 54% de acerto. Para 

além destes três contextos distintos para as competições de 

basquetebol universitário, a NCAA, quer na variante de 

masculino, quer na variante de femininos, a percentagem de 

acerto rondou os 70%. 

Para além disto, foi assegurada a possibilidade de um 

potencial apostador ter acesso às previsões utilizando uma 

aplicação móvel desenvolvida para Android e da 

comunicação estabelecida entre o servidor e o cliente ser 

distribuída e tolerante a falhas de servidor relacionadas com 

disponibilidade. 

Como trabalho futuro podem ser reforçados os modelos 

com novos atributos, destacando atributos relacionados com 

a moral de jogadores e da equipa, medidos com base em 

acontecimentos ao longo de um período de tempo, e o 

contexto do jogo, como por exemplo o facto de uma equipa 

estar em risco de atingir, ou não, um determinado objetivo 

de época, como é qualificação para uma competição 

europeia, aplicável à EPL e PLP. No caso da moral da equipa 

poderia ser determinada de diferentes formas, ou tendo em 

conta eventos que possam afetar a equipa, assumindo a 

equipa como uma unidade, ou pelo cálculo resultante da 

moral dos jogadores que a constituem. Este último caso leva 

à segunda forma de calcular a moral, individualizando cada 

atleta. Para este problema seria necessário ter em atenção 

casos que poderiam levar a mudanças anímicas num jogador, 

exemplo da renovação de um contrato ou problemas com a 

equipa técnica, por exemplo. 

Outra possibilidade com o intuito de melhorar os 

modelos construídos seria prever de forma mais assertiva que 

jogadores jogam em cada jogo. Para lidar com este problema 

surgem duas estratégias diferentes. Na primeira, logo no 

início da época, seria necessário prever que jogadores jogam 

em cada jogo, numa previsão para a época toda. Desse modo, 

seria necessário criar um modelo de previsão que tivesse em 

conta ao fim de quantos jogos cada jogador fica indisponível 



para participar numa próxima partida, seja por castigo ou 

lesão. 

De forma a melhorar em termos de desempenho, 

seria necessário utilizar uma base de dados, com acesso por 

qualquer uma das réplicas de servidor, e ajustar a forma de 

como os pedidos de dados são efetuados. Para além da base 

de dados e das respetivas tabelas, seria também necessário 

deixar de utilizar a biblioteca de Scikit-Learn e utilizar a 

solução criada pela Apache, o Spark, com auxílio da 

biblioteca MLlib para trabalhar o problema relativo à 

previsão de resultados dos diversos jogos das diferentes 

modalidades. Estas mudanças significativas devem ser 

implementadas quando o número de modalidades e/ou 

competições fosse suficientemente grande, o que pode ser 

traduzido em maior sobrecarga para o sistema devido ao 

incremento significativo de dados. Esta solução não foi 

implementada pois como visto as Random Forest são 

suficientemente rápidas no treino e previsão dos modelos 

construídos com as mesmas. 
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