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Abstract – Armed conflicts between nation-states are an important topic in International Relations, with deep political, 

economical and social impacts. This work attempts to predict the result of armed conflicts by using a Support Vector Machine 

(SVM) on a data set about militarized interstate disputes, using information about the conflict itself but not about the parties 

involved. In order to find the best SVM, different kernels were tested on two attribute sets: one mostly deprived of chronological 

information and one that took into account the conflict's start and ending points and whether it was still ongoing. For both 

attribute sets, RBF kernels had better results. When using the chronological attributes, the success ratio was 91,38%, versus 

75,24% on the other set, results that seem to agree with certain theories on the occurrence of conflicts. 
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1. Introdução 

 

Conflitos armados entre grupos organizados  

são  um fenômeno antigo na história humana: os 

registros arqueológicos apontam que, mesmo 

antes do estabelecimento das primeiras 

civilizações agrárias, o uso da força já era visto 

como uma forma de solucionar conflitos entre 

grupos. [8] 

 

Com o processo de centralização da autoridade 

que levou ao surgimento dos Estados, o uso ou a 

ameaça do uso do poder bélico passou a ser 

visto como uma ferramenta política. Já na era 

dos Estados nacionais, o militar alemão Carl 

von Clausewitz descreveu a guerra como “uma 

continuação da política com a entremistura de 

outros meios”,
1
 uma vez que o uso de forças 

militares tinha como finalidade resolver disputas 

territoriais e econômicas, dentre outras 

motivações da esfera política. 

 

Porém, o uso do poder militar como ferramenta 

política tem efeitos colaterais, dos quais o mais 

direto são os danos humanos e materiais 

causados pela condução de uma guerra. Mesmo 

em tempos de paz, os elevados custos 

associados à manutenção dos meios militares 

foram um dos fatores que levaram à ascensão do 

Estado Nacional contemporâneo, uma vez que 

entes políticos menores não conseguiriam ter 

uma estrutura tributária sólida o suficiente para 

bancar forças armadas permanentes, [7] gerando 

                                                 
1 Tradução própria para o português a partir de [3] 

o risco de revoltas ou golpes militares em países 

com cenários políticos internos menos estáveis.  

 

Devido aos custos associados aos conflitos 

armados, foram realizadas diversas tentativas de 

identificar os fatores que levam à ocorrência de 

conflitos armados. Tais descrições podem ter 

finalidade descritiva, como as hipóteses de 

Pinker sobre a queda na violência ao longo da 

história [8], ou operacional, como o 

direcionamento de esforços diplomáticos para a 

resolução de conflitos antes de sua militarização 

ou o controle em investimentos financeiros que 

possam ser afetados por um conflito. [1] 
 

2. Seleção de dados e atributos 

 

A proposta deste trabalho é construir um 

classificador que consiga prever em linhas 

gerais o resultado de conflitos armados. Para 

isto, é necessário selecionar atributos que 

capturem informações relevantes sobre 

conflitos, assim como encontrar ou construir 

uma base de dados suficientemente confiável. 

 

A identificação de fatores pertinentes para a 

descrição de conflitos é um problema em aberto 

cuja solução é relevante, por exemplo, para 

determinar quais dados devem ser coletados 

para a construção da base de dados.  

 

O problema da montagem da base de dados é 

agravado pela incerteza relacionada à coletas de 

dados em situações de conflito, além da 

possibilidade de manipulação de dados oficiais 
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– muitas vezes os únicos disponíveis – por 

interesses políticos. 
 

2.1 A base de dados MID 

 

Uma base de dados relativa a conflitos armados 

é a MID – Militarized Interstate Disputes, 

coletada pelo projeto Correlates of War,
2
 que 

contém dados sobre disputas militarizadas entre 

Estados. Uma disputa militarizada entre estados 

é definida em [5] como uma situação em que 

um Estado ou grupo de Estados faz uso, ameaça 

o uso ou faz demonstração de suas forças 

armadas contra um Estado ou grupo de Estados 

com a finalidade de atingir um objetivo político. 

Pela definição adotada, não são consideradas 

situações intraestatais, como guerras civis, ou 

situações envolvendo atores não-estatais, como 

grupos classificados como terroristas. 

 

Para os fins deste trabalho, optou-se por utilizar 

a versão 3.10 da base, compreendendo disputas 

militarizadas no período de 1816 a 2001. Pelos 

critérios de [5], foram identificadas 2333 

disputas militarizadas no intervalo de tempo em 

questão. Foi utilizada a variante MIDA da base 

de dados, que conta um uma entrada para cada 

conflito. [4] 

 

2.2. Atributos da base 
 

Cada disputa militarizada é descrita por um 

conjunto de 23 atributos que descrevem 

propriedades da disputa: um rótulo de 

identificação; dia, mês e ano de início e término 

da disputa; o resultado da disputa; a forma como 

ela foi resolvida; o nível de baixas fatais; o 

número preciso de fatalidades associadas à 

disputa; a duração máxima e a duração mínima 

da disputa; a ação mais drástica tomada na 

disputa; o nível de hostilidades atingido; se a 

disputa é recíproca ou não; o número de Estados 

em cada um dos dois lados da disputa; três 

atributos indicando ligações com outras 

disputas; se a disputa ainda estava ocorrendo em 

31/12/2001; e a versão da base de dados. 

 

Os atributos da base são de dois tipos: 

categóricos ou discretos. Em alguns casos, há 

mais de um atributo descrevendo a mesma 

característica: por exemplo, nível de baixas 

fatais e número preciso de fatalidades. Quando 

isso ocorre, a motivação é a dificuldade de se 

obter valores precisos para o atributo categórico; 

                                                 
2 www.correlatesofwar.org 

neste caso, o atributo categórico fornece uma 

estimativa do atributo discreto, indicando um 

intervalo em que este se encontra. 

 

2.3. Seleção de atributos 

 

Como a base possui um número relativamente 

pequeno de atributos, optou-se por não utilizar 

nenhuma técnica baseada em filtros ou 

wrappers. Porém, foi efetuada uma seleção 

manual de atributos a partir de características 

semânticas da base. 

 

Devido à incerteza na coleta de dados em 

situações de conflito, optou-se por utilizar para 

o treinamento do classificador atributos 

categóricos no lugar dos atributos discretos 

descrevendo as mesmas informações. Também 

foram descartados os atributos com metadados e 

os atributos de vínculos entre disputas, que 

estão associados aos rótulos destas. 

 

Foram gerados, então, dois conjuntos de dados: 

um deles com sete atributos: a forma de 

resolução da disputa; o nível de baixas fatais; a 

duração máxima do conflito; a ação mais 

drástica tomada na disputa; se a disputa é 

recíproca ou não; e o número de Estados de 

cada lado do conflito. Na segunda base de 

dados, foram utilizados os mesmos atributos, 

com a adição dos anos de início e término da 

disputa e do atributo que descreve se a disputa 

ainda ocorria no final de 2001. 

 

A geração de duas bases de dados com atributos 

diferentes nos permite testar algumas hipóteses 

com relação à evolução temporal dos conflitos. 

Enquanto, para uma tradição de análise que vem 

da Antiguidade Clássica, os conflitos teriam 

suas raízes em fatores que basicamente se 

mantém inalterados ao longo do tempo,
3
 autores 

como  Pinker defendem que transformações 

sociais, econômicas e culturais contribuem para 

uma redução na violência dos conflitos. [8] Ao 

incorporar os dois conjuntos de atributos 

diferentes, espera-se cobrir ambas as bases. 

 

2.4. Conjuntos de treinamento e validação 

 

Após a seleção dos atributos, obteve-se um 

subconjunto da base com as mesmas 2333 

                                                 
3 Para Tucídides, os fatores políticos que dão 

origem a guerras se baseiam no tripé “medo, 

honra e interesse”, [9] fatores que, para leituras 

ditas “realistas” da história, permanecem 

historicamente constantes. 
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disputas militarizadas; porém, algumas destas 

apresentam nos atributos selecionados valores 

especiais que denotam que o verdadeiro valor 

destes atributos é desconhecido. Removendo as 

disputas com valores desconhecidos, a base de 

dados resultante conta em ambos os casos com 

2060 conflitos. 

 

Para cada um dos conjuntos de dados gerado no 

item anterior, foi amostrado aleatoriamente um 

conjunto de 206 amostras – 10% do total – para 

formar um conjunto de validação, com os 90% 

restantes formando o conjunto de treinamento. 

 

3. Metodologia 

 
O método escolhido para realizar a 

categorização dos conflitos foi o de utilizar 

Máquinas de Vetores-Suporte ou SVMs 

(Support Vector Machines). Essas máquinas 

foram escolhidas pelo seu grande poder em 

problemas de classificação. 

 

Dado um conjunto de treinamento com pares 

(xi, yi), as máquinas de vetores-suporte buscam a 

solução para o problema de otimização exposto 

na figura 1: 

 
Figura 1. Problema de otimização das SVMs 

 

A resolução do problema acima é feita com o 

auxílio de funções kernel, funções que mapeiam 

os dados do seu espaço original para um espaço 

de dimensão maior, no qual se espera que o 

problema torne-se linearmente separável. Após 

encontrar o hiperplano de máxima separação, o 

mesmo é mapeado de volta para o espaço de 

dados com essa função. 

 

Para utilizar essas máquinas, foi utilizada a 

biblioteca LIBSVM[2]. Tal biblioteca consiste 

em um conjunto de funções em diferentes 

ambientes para o treinamento e utilização de 

SVMs. Neste projeto, foram utilizadas as 

funções para a plataforma Matlab. A LIBSVM 

foi escolhida devido, principalmente, à sua 

grande comunidade de usuários, tornando fácil o 

acesso a informações necessárias. É importante 

ressaltar que as funções dessa biblioteca já 

trabalham normalmente com classificação 

multi-classes, através da metodologia um-

contra-um. 

 

Utilizando tais bibliotecas, foram testados 

quatro tipos diferentes de função kernel, sendo 

eles: linear, polinomial, RBF e sigmoidal. Após 

a determinação do kernel de melhor 

desempenho, foi realizada uma busca de 

parâmetros com validação cruzada com o intuito 

de aumentar o desempenho do classificador.  

 

4. Resultados 

 

Inicialmente, exibiremos os resultados obtidos 

para cada kernel utilizado, lembrando que os 

parâmetros utilizados são aqueles padrões da 

LIBSVM. As taxas de acerto junto ao primeiro 

conjunto de teste (com 7 atributos) são expostas 

na Tabela 1: 

 

Função Kernel Taxa de Acerto 
Linear 75,24% 

Polinomial 21,36% 
RBF 75,24% 

Sigmoidal 69,42% 
Tabela 1. Taxa de acerto por função kernel 

para primeira base de dados 
 

Abaixo, expomos a tabela 2, obtida da mesma 

maneira da tabela, anterior, mas com a base de 

dados com 10 atributos. 

 

Função Kernel Taxa de Acerto 
Linear 73,42% 

Polinomial 40,17% 
RBF 91,38% 

Sigmoidal 66,44% 
Tabela 2. Taxa de acerto por função kernel 

 

A partir dos dados acima, é perceptível que os 

atributos adicionais são essenciais à tarefa de 

classificação. Apesar da pequena queda de 

desempenho nos kernels linear e sigmoidal, o 

ganho de desempenho com o kernel RBF é 

significativo. 

 

Sendo assim, decidiu-se utilizar tal kernel no 

problema de classificação. Apesar de já termos 

um alto desempenho, foi realizada uma busca de 

parâmetros com o intuito de torna-lo maior 

ainda. 

 

Essa busca foi feita utilizando um algoritmo 

simples, que realiza uma comparação de 

desempenho (em relação a um conjunto de 

validação, e não de treinamento) utilizando os 
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valores no intervalo [2
-15

, 2
-13

, ... , 2
13

, 2
15

]. 

Apesar de simples, a técnica apresentou um bom 

resultado. Os melhores valores encontrados para 

os dois parâmetros foram: 

 

C = γ = 2 

 

sendo γ o coeficiente da função de kernel RBF, 

definida na equação 1: 

 

K(x,y) = exp(-γ||x-y||
2
)          (1) 

 

e o parâmetro C é aquele encontrado na equação 

da figura 1 (equação do problema formal). 

 

Para os valores encontrados, a taxa de acerto 

junto ao conjunto de teste foi de, 

aproximadamente, 98,97%. A figura 2 exibe, em 

barras, a quantidade de dados para cada classe 

no conjunto de testes, sendo em azul a 

quantidade de dados classificada corretamente, e 

em vermelho, a quantidade de erros para cada 

classe.  

 

Figura 2. Quantidades de dados (em acertos e erros) por classe 

 

Para maior clareza, esses dados também são 

expostos na Tabela 3: 

 

Classe Quantidade Taxa de 

Acerto 
1 79 100% 
2 28 100% 
3 35 94,29% 
4 102 98,04% 
5 1095 99,82% 
6 94 100% 
7 150 95,33% 
8 56 92,86% 
9 9 100% 

Tabela 3. Quantidade de dados e taxa de 

acerto por classe 

 

Outro dado relevante é determinar, por classe, 

quantas vezes a mesma foi escolhida de maneira 

errada pelo classificador. Assim, pode-se notar 

alguma “preferência” do classificador por certa 

classe. Para o classificador usado, percebe-se 

que a classe 5 obteve 15 classificações que 

deveriam ser de outras classes (88,24% dos 

erros), enquanto a classe 7 recebeu as outras 2 

classificações erradas. Tal fato pode ser 

explicado pelo domínio da classe 5 na base de 

dados. 

 

 

5. Conclusões 
 
O uso de um kernel de base radial na construção 

da máquina de vetores-suporte obteve 

inicialmente um resultado melhor do que o 

obtido para funções sigmoidais e polinomais, 

mas bem próximo do desempenho da função 

linear de kernel. Porém, com o uso de técnicas 

de busca para a determinação de parâmetros, 

houve uma melhora significativa no 

desempenho  do classificador. Assim, valida-se 

a abordagem proposta em [6], que propõe o uso 

de funções RBF e a busca de parâmetros como 

uma forma de construir SVMs com desempenho 

adequado. 

 

As máquinas de vetores-suporte construídas 

apresentaram melhor desempenho ao lidar com 
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o segundo conjunto de dados; a exceção foi a 

máquina com função linear de kernel, que 

encontrou um hiperplano pior com o aumento 

da dimensão.  

 

Tal resultado sugere que as informações 

cronológicas presentes na segunda base de 

dados são relevantes para a adequada 

classificação dos dados. A taxa de acerto mais 

elevada no segundo de dados é também, em 

parte, relacionada ao atributo sobre o conflito 

ainda estar ocorrendo quando do fechamento de 

base de dados.  

 

Uma possibilidade futura é a investigação do 

impacto de cada um dos fatores; caso o ganho 

decorrente da adição das datas de início e 

término dos conflitos seja muito pequeno, ter-

se-á um indício em prol da hipótese de que os 

fatores pertinentes aos conflitos tenham 

comportamento estacionário. Neste caso, o 

trabalho ofereceria um bom ponto de partida 

para a análise de conflitos a partir das condições 

vigentes, e não só ex post facto. 

 

Caso o fator cronológico se mostre relevante na 

classificação, abre-se a possibilidade de 

investigação das tendências dos conflitos longo 

do tempo, vis-a-vis as teses de Pinker [8] e 

outros. 

 

Embora a taxa de erros do melhor classificador 

obtido – pouco menos de 1 em 10 – ainda seja 

relativamente elevada para algumas aplicações 

práticas, os resultados obtidos foram 

satisfatórios para uma primeira análise dos 

dados, com possibilidade de aprimoramento 

tanto do ponto de vista de implementação – 

utilizando técnicas para refinar a taxa de acerto 

das máquinas – quanto da identificação de 

novos atributos relevantes para a classificação 

de conflitos armados, em especial utilizando 

bases de dados que contenham mais disputas 

militarizadas, como as ocorridas após o 

fechamento do MID 3.  
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