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O trabalho apresentado se propõe a realizar uma análise comparativa de métodos  baseados em 
árvores de decisão relacionado a interpretabilidade e  o desempenho de cada uma dessas abordagens. 
Para isso, os autores comparam a acurácia de diferentes métodos, além de analisar atributos 
específicos dos datasets.  
O artigo é apresentado na língua portuguesa, apesar de a revista publicar apenas textos em inglês. O 
trabalho é descrito em aproximadamente duas páginas e meia, e por tanto entraria na categoria 
“comments” da revista, porém o conteúdo do artigo se aproxima mais de um artigo regular que 
comumente possui 12 páginas. 
O artigo não se adéqua completamente ao escopo da revista. A revista possui poucos trabalhos 
relacionados a interpretabilidade de métodos de aprendizado de máquina, sendo seu foco mais voltado 
à visão computacional. Apesar disso, a revista possuí um artigo relacionado à interpretabilidade em pré-
publicação. No entanto, o referido artigo aborda também “Visual Question Answering” que está mais 
relacionado ao escopo da revista. Além disso, esta fora do escopo da revista a publicação de 
comparações empíricas.  
Apesar de o artigo se propor a realizar uma avaliação da interpretabilidade e do desempenho dos 
algoritmos mencionados, ele não apresenta resultados que dialogam com os questionamentos 
propostos, além disso, o trabalho não descreve qual avaliação de desempenho é importante para 
construção dos resultados. Seria avaliação do tempo de execução? Seria uma avaliação da acurácia? O 
artigo não deixa claro como estes aspectos estão relacionados na avaliação desses métodos. 
Por fim, o artigo não apresenta nenhum resultado referente a interpretabilidade. Os autores poderiam, 
por exemplo, comparar cada um dos atributos do dataset que respondem às perguntas importantes 
com suas respectivas acurácias. 
O resumo descreve que existem “resultados peculiares”, porém isso não é esclarecido no texto. No 
resumo não é descrito como o trabalho proposto se relaciona com a literatura. O resumo deixa claro 
que os resultados apresentados dependem da percepção subjetiva dos autores. 
O artigo poderia fornecer mais figuras e tabelas esclarecendo pontos importantes do trabalho, por 
exemplo, seria de grande utilidade uma figura relacionando um resultado gerado pela árvore com uma 
pergunta esclarecida com o atributo analisado. 
Os experimentos descritos não são suficientes para responder às perguntas propostas. Além disso, a 
descrição do método não permite sua reprodução, por exemplo, não são descritos quais experimentos 
realizados para se obter às acurácias descritas na Tabela 2. Outro exemplo, seria a falta de 
especificação de quais conjuntos de dados foram utilizados dentro do repositório apresentado. 
Os resultados apresentados não fornecem suporte para as conclusões tecidas. Qual árvore fornece 
mais interpretabilidade em relação a quais aspectos? Como isso pode levar a simplificação das árvores 
geradas? Quais os contrapontos dessa simplificação? 
 
 
A seguir são comentados alguns pontos específicos de possíveis melhorias: 
Verificar na revista se os títulos dos artigos publicados terminam com ponto final; 
Verificar o emprego de peculiares para resultados na literatura; 
O texto e as palavras chaves devem estar na mesma língua; 
O autor deve esclarecer melhor a primeira frase da introdução. Como a acurácia, precisão, sensibilidade, 
especificidade e interpretabilidade demonstram o avanço dos modelos? Quais artigos são referências 
para corroborar tal afirmação? 
Na segunda frase do primeiro parágrafo da introdução os autores poderiam referenciar artigos para 

Comentários ao autor. Por favor, inclua aqui: um breve resumo sobre o objetivo do artigo,
pontos fortes e sugestões para questões que foram apontadas como parcialmente
satisfatórias ou insatisfatórias, assim como em caso de recomendação para submissão a
outro periódico. *



exemplificar a necessidade da interpretabilidade nas áreas listadas. 
O primeiro parágrafo da metodologia poderia dar um panorama sobre os métodos apresentados.  
Os autores poderiam descrever e referenciar a Figura 1. 
A seção “Análise dos datasets”  poderia descrever como a análise dos datastes é importante para 
construção dos resultados. 
Qual o problema a ser mitigado na primeira frase da seção 2.2? 
“Nossa extensão consistiu em implementar”. Esclarecer sobre o que extensão se refere. Verificar se 
não existe alguma palavra mais adequada. 
Os autores podem esclarecer o significado de “que provém de diferentes categorias de fontes”. O que 
são “categorias de fontes”? 
“e por sua pouca exploração até o momento.” Referenciar a afirmação. 
“o critério de pertencimento à categoria de classificação binária” - esclarecer. Seriam considerados 
apenas métodos que realizam a classificação binária? 
Colocar números dos processos nos agradecimentos. 
 
 
Sobre a tabela 2: 
Apresentar o significado de cada uma das abreviações apresentadas; 
evitar o uso de “_”; 
É comum que a média e o desvio padrão sejam apresentados na mesma coluna, por exemplo: 0.87士
0.02; 
Verificar a utilização de vírgulas para descrever decimais em português; 
descrever cada sub-dataset utilizado; 
destacar melhores e piores resultados. 
 
 
Seria interessante uma revisão ortográfica do texto do artigo. Por exemplo, os seguintes elementos 
devem ser revistos: 
“como por exemplo” -  verificar a utilização de vírgula; 
“direito à explicação” - verificar a utilização de aspas; 
“oi realizada a aplicação do modelo afim de verificar o seu comportamento” - verificar a utilização de 
vírgula; 
“Quantidade atributos” - verificar a necessidade da preposição de; 
“árvores de decisão individuais” - concordância em número; 
“Inicialmente foram analisados alguns atributos básicos dos datasets,”  -  verificar a utilização da 
vírgula; 
a que se refere “́é possı́vel verificar”? 
“qual seria a visualização” - verificar tempo verbal adequado; 
“tem ganho” - verificar tempo verbal; 
data sets 
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