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RESUMO 

As técnicas de Deep Learning (Aprendizagem Profunda) têm alcançado bons resultados 
na última década, com aplicações bem-sucedidas nas mais variadas áreas de pesquisa. 
Identifica-se uma oportunidade de utilização de técnicas de Deep Learning, tais como alguns 
tipos de Redes Neurais Recorrentes para aplicações na área de Processamento de Linguagem 
Natural (NLP) em língua portuguesa. A pesquisa tem como objetivo principal avaliar e detectar 
notícias falsas (fake news) utilizando as redes recorrentes do tipo Long Short-Term Memory 
(LSTM), para a classificação automática de fake news (notícias falsas) em língua portuguesa. 
Dois datasets reais foram utilizados para a realização de experimentos com 36 configurações 
diferentes de modelos neurais para a tarefa de classificação binária, fim-a-fim. Os resultados 
indicam que modelos com redes LTSM bidirecionais profundas, vetorização de entradas com 
word embeddings treináveis e, se preciso, aplicação de fator multiplicador bem ajustado 
apresentaram boa capacidade discriminativa na tarefa de classificação de fake news. 

 

Palavras-chaves: Redes Neurais Recorrentes. Long-Short Term Memory. Processamento de 
Linguagem Natural. Detecção de Fake News. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

Deep Learning techniques have shown remarkable results in the last decade, with 
successful applications in a broad range of research fields. We identify a research opportunity 
to apply Deep Learning techniques such as some Recurrent Neural Networks (RNN) to Natural 
Language Processing (NLP) tasks for texts written in Portuguese. This work aims to study and 
evaluate the use of Long Short-Term Networks (LSTM) to the task of fake-news automatic 
detection. Two real-world datasets are used to test 36 model configurations on the binary, end-
to-end, classification task of automatically detecting fake news. The experimental results 
suggest that Bidirectional LSTM models, combined with trainable word embeddings and, when 
applicable, a tuned multiplier factor show good discriminative power in the task of fake news 
automatic classification. 
 
Keywords: Recurrent Neural Networks. Long-Short Term Memory. Natural Language 
Processing. Fake News Detection. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização Inicial 

A criação de modelos computacionais capazes de realizar tarefas que exigem 

cognição é um desejo antigo do homem. O campo de Inteligência Artificial, em especial 

a área de Aprendizagem Profunda (Deep Learning) tem ocupado espaço crescente, seja 

nas empresas de Tecnologia, seja nas universidades. Segundo Lecun et al. (2015), uma 

característica chave que distingue os modelos de Deep Learning de outros métodos de 

Aprendizagem de Máquina (Machine Learning) é a capacidade de aprender 

representações de dados com múltiplas camadas de abstração. 

Aplicações de Deep Learning estão presentes em diversos aspectos da 

computação atual. Nos últimos anos, algoritmos de Deep Learning conseguiram avanços, 

atingindo o estado-da-arte em tarefas antes tidas como de difícil automatização, como 

reconhecimento robusto de voz [HINTON et al., 2012], reconhecimento de múltiplos 

elementos em imagens [KARPATHY, 2015] (vide Figura 1), diagnósticos médicos 

[RAJPURKAR, 2017] e até atingir o estado da arte em jogos de estratégia complexos, 

como o jogo de Go [SILVER et al., 2017a] ou o Xadrez [SILVER et al., 2017b], entre 

outras. Em algumas dessas tarefas, os desempenhos alcançados foram sobre-humanos, ou 

seja, melhores do que um humano é capaz de alcançar no mesmo jogo.  

Os avanços mais significativos em Deep Learning se deram inicialmente em 

aplicações de Reconhecimento de Padrões em Visão Computacional. Nesta área, as bases 

dos algoritmos utilizados atualmente são as operações de convolução, treinadas com 

retropropagação, introduzidas por [LECUN et al., 1990]. Esse tipo de modelo, que obteve 

sucesso em algumas aplicações, pavimentou o avanço das pesquisas em reconhecimento 

de imagens na década de 1990, sendo um exemplo de aplicações das técnicas de redes 

neurais implantadas comercialmente em larga escala, reconhecendo automaticamente 

milhões de cheques por dia, nos Estados Unidos [LECUN et al., 1998a]. 



 
 

 

Figura 1. Exemplo de detecção de objetos em imagens produzido por uma combinação 
de técnicas Redes Convolucionais Profundas e LSTMs Bidirecionais.  

                   

Fonte: Adaptado de Karpathy (2015). 

 
Os resultados expressivos das aplicações modernas de Deep Learning em áreas 

como Visão Computacional e Reconhecimento de Voz estimularam a comunidade 

científica a procurar expandir tais avanços a outras áreas do conhecimento. Este trabalho 

expõe alguns dos resultados mais significativos alcançados com a utilização de modelos 

de Deep Learning e suas derivações na disciplina de Processamento de Linguagem 

Natural. 

1.2 Motivação 

A área de Processamento de Linguagem Natural (Natural Language Processing 

ou NLP) é uma das mais tradicionais da computação [LIANG, 2014]. Seja em testes como 

o proposto por Turing [TURING, 1950] ou em problemas de compreensão textual simples 

[BOBROW, 1962], é antigo o interesse pelo estudo do processamento computacional de 

textos.  

O estudo de NLP possui diversas aplicações práticas como a análise de textos para 

inferência de sentimentos (Sentiment Analysis), a busca e recuperação de informações em 

bancos de dados textuais, a tradução automática, dentre outras. Cada uma dessas 

aplicações é chamada em NLP de “tarefas”. 



 
 

 

Segundo Socher (2014), uma das metas de NLP é o desenvolvimento de 

“algoritmos gerais e escaláveis, capazes de resolver essas tarefas e de aprender as 

representações linguísticas necessárias”. Tradicionalmente, no entanto, muitas das 

tarefas de NLP têm sido executadas com base na aplicação de técnicas de Mineração de 

Textos em conjunto com técnicas de Machine Learning.  

Uma abordagem clássica em Mineração de Textos para realização de inferências 

em um conjunto textual bruto (corpus) envolve a realização de uma sequência de etapas 

de preparação dos dados. Deve-se executar previamente a subdivisão do corpus em 

pedaços menores, chamados tokens, fazer a remoção de palavras muito comuns, as 

chamadas stopwords (“as”, “os”, “e”, etc), em geral pouco representativas para 

determinação do contexto analisado, entre outras operações de preparação. 

Após esta etapa, uma técnica de inferência pode ser aplicada. Uma das técnicas 

amplamente utilizadas é conhecida como “saco-de-palavras (bag-of-words). Ela utiliza a 

contagem de ocorrências das palavras para geração de vetores que representam cada 

palavra. Este é um método de fácil implementação e bom desempenho, a depender do 

tamanho do corpus. Apesar disso, possui problemas, como a tendência de induzir a 

geração de espaços vetoriais de alta dimensionalidade, muito esparsos, e a 

impossibilidade de considerar a ordem das palavras.  

Em geral, as abordagens tradicionais de processamento possuem duas importantes 

limitações, a saber: a tendência de assumir suposições simplificadoras e a utilização de 

especificação manual dos atributos de aprendizagem [SOCHER, 2014]. Por outro lado, 

tais suposições se faziam necessárias, uma vez que a alta complexidade sintática e 

semântica da linguagem escrita era apontada como empecilho para o uso bem-sucedido 

de técnicas mais automatizadas, que prescindissem dessas limitações. 

Entretanto, esta visão foi se modificando a partir de meados dos anos 2000, à luz 

de novas evidências. Começaram a ser publicadas propostas de Modelos de Linguagem 

baseados em Redes Neurais [BENGIO et al., 2003; COLLOBERT & WESTON, 2008]. 

Esses trabalhos demonstraram com sucesso que a utilização de representação distribuída 

de vetores de palavras atingia o estado da arte em modelagem de Linguagem. Segundo 

essa abordagem, os pesos de cada vetor não mais seriam calculados por medidas 

estatísticas ou por atributos especializados, mas sim aprendidos por meio do algoritmo 

padrão de treinamento de Redes Neurais, a retropropagação (backpropagation) 

[RUMELHART et al., 1986]. 



 
 

 

Collobert e Weston (2008) demonstraram que um modelo unificado de 

aprendizagem baseado em redes neurais convolucionais era factível. O modelo criado por 

eles foi capaz de aprender um conjunto de informações de tarefas típicas de NLP a partir 

de sentenças textuais.  

Pouco tempo depois, Mikolov et al. (2013a, 2013b) propôs duas arquiteturas que 

ficaram conhecidas conjuntamente como o método word2vec, a saber, o modelo Skip-

Gram e o Continuous Bag-of-Words (CBOW). Essas técnicas de aprendizado de 

representação distribuída, junto com melhorias no treinamento e na definição de 

parâmetros de redes profundas, foram um marco na elevação do patamar de estado-da-

arte em várias tarefas de NLP nos anos seguintes. Elas possibilitaram a captura semântica 

não supervisionada de representações, aumentando também o tamanho das bases sobre 

as quais era viável treinar vetores. 

O aprendizado de representações teve novo marco com a técnica chamada Global 

Vectors, ou GloVe [PENNINGTON et al., 2014]. Esta técnica é implementada a partir da 

construção de matrizes co-ocorrência das palavras no corpus, permitindo a geração dos 

vetores das palavras a partir de operações matemáticas de decomposição. 

Historicamente, a área de NLP utilizou-se de métodos baseados em regras (Rule-

based Systems) até o início da década de 1990, quando as análises baseadas em Estatística 

passaram a dominar a produção científica na área [LIANG, 2014]. Nos últimos anos, no 

entanto, tais métodos mais tradicionais cederam espaço para algumas das técnicas de 

Deep Learning. Observa-se um expressivo aumento no número de publicações que 

abordam métodos como RNNs (Recurrent Neural Networks), Mecanismos de Atenção ou 

ambos, para tarefas de NLP, como ilustrado no gráfico iii da Figura 2. 

De maneira simplificada, as Redes Recorrentes são modelos neurais utilizados 

para o processamento de sequências de dados, em que há realimentação da saída do estado 

anterior para a entrada do estado seguinte. Já os Mecanismos de Atenção são estruturas 

que indicam uma pontuação de “atenção” para cada entrada do modelo a cada momento. 

Seu objetivo é aprender quais entradas são relevantes para a produção da saída a cada 

iteração do sistema. 

 No levantamento da Figura 2, observa-se ainda que o interesse científico no 

tópico de Redes Neurais Recorrentes tem se intensificado não apenas na área de NLP, 

mas de um modo geral, vide gráfico (ii). Por outro lado, vê-se que o número de trabalhos 

do campo de NLP, embora seja bastante consistente, tem crescimento menos 

pronunciado, aproximadamente linear, vide gráfico (i).   



 
 

 

Figura 2. Estimativa do número de publicações revisadas sobre NLP em geral (i), Redes 
recorrentes em geral (ii), e Redes recorrentes +  Atenção em NLP (iii).  
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(iii) 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de consulta aos dados da plataforma SCOPUS. 

 



 
 

 

Comparando os valores dos gráficos (i) e (iii) da Figura 2, observa-se que a 

participação de publicações contendo métodos de Deep Learning em NLP, apesar do alto 

crescimento, ainda não é dominante na área, atingindo cerca de 20% das publicações 

atuais em NLP. 

Minoritários em quantidade, porém notáveis em relevância. Avanços como a 

utilização de Redes Neurais Recorrentes para a modelagem de sequências [MIKOLOV, 

2010], como a utilização de GRUs (Gated Recurrent Units) [CHO et al., 2014] e LSTMs 

(Long-Short Term Memory), bem como os Mecanismos de Atenção, mais recentes, têm 

se destacado nas listas de benchmarks da área. 

Um bom exemplo desta transição ocorreu em 2016, quando o Google anunciou a 

substituição de seu mecanismo de traduções automáticas Google Translator, antes um 

mecanismo baseado em frases (Phrase-Based Machine Translation), por uma sistema 

fim-a-fim (end-to-end), baseado em uma combinação de RNNs (especificamente, 

LSTMs) e Mecanismos de Atenção, num modelo denominado GNMT, ou Google Neural 

Machine Translation [WU, 2016]. 

Dando uma dimensão do avanço, o líder de produto do Google, Barak Turovsky, 

afirmou em postagem oficial que "Com esta atualização, o Google Translate avança, em 

um só salto, mais do que tudo o que foi feito nos últimos 10 anos” [GOOGLE, 2016a]. 

Figura 3. Novo sistema GNMT, baseado em Deep Learning, supera significativamente o 
modelo utilizado anteriormnte, PBMT.  

            

Fonte: Adaptado de Google, (2016b). 

Além disso, neste caso específico, ainda segundo Wu (2016), por requerer menor 

número de atributos manuais, foi possível estender esta solução a um maior número de 



 
 

 

linguagens. Ou seja, a utilização das técnicas de Deep Learning proporcionou um ganho 

de escalabilidade e generalidade, prescindindo de grande parte dos conhecimentos 

prévios especializados sobre o domínio, elementos necessários no caso no paradigma 

anterior. 

1.3 Problema 

Fica claro que as técnicas de Aprendizagem Profunda têm sido muito bem-

sucedidas também no campo de NLP. No entanto, o levantamento bibliográfico realizado 

na Figura 2 indica que a participação de trabalhos que conjugam Deep Learning e NLP é 

minoritária quando se considera principalmente a produção total do campo de NLP. 

Possivelmente, nenhuma classe específica de algoritmos terá a resposta para todas 

as tarefas de NLP. Contudo, considerando-se a inclinação exponencial das curvas na 

Figura 2, parece plausível supor que a participação de soluções que utilizam a 

Aprendizagem Profunda em aplicações e publicações de NLP ainda não tenha atingido 

todo o seu potencial de contribuição. 

Observa-se ainda relativa escassez em publicações neste assunto em relação a 

tarefas para o Brasil e a Língua Portuguesa. Uma consulta feita em bases científicas como 

o Scielo, Scopus, Springer e Web of Science, revela que existe pouco material disponível 

sobre o processamento da língua portuguesa atualmente.  

A Figura 4 ilustra a query utilizada e o resultado da busca, mostrando a ausência 

de registros compatíveis com os termos pesquisados. A pesquisa foi realizada no início 

do ano de 2018. 



 
 

 

Figura 4. Pesquisa na base Minerva (UFRJ) sobre termos relacionados a Redes 
Recorrentes e NLP. 

 

 Fonte: Captura de tela realizada pelo autor. 

Ademais, por se tratar de um campo em expansão, muitos dos conceitos mais 

recentes em Redes Recorrentes estão em fase de consolidação do conhecimento, o que 

eleva a contribuição de estudos que evidenciem a aplicabilidade prática de tais conceitos. 

Verifica-se, deste modo, uma insuficiência de disponibilidade de material 

introdutório ao tema, consolidado e no idioma português, principalmente no tocante à 

detecção de fake news com RNN. Uma oportunidade se coloca, portanto, para a produção 

deste material. 

Dentro do mesmo contexto, se apresenta a oportunidade de aplicação dos métodos 

em questão a corpora de Língua Portuguesa, permitindo conhecer que sorte de resultados 

são produzidos em nosso idioma, bem como realizar análise crítica do desempenho assim 

obtido. 

1.4 Contribuição do Trabalho 

Dentre os resultados originais que decorrentes do trabalho, citam-se três 

contribuições. A primeira é implementar e analisar uma aplicação de LSTM com 

utilização de recursos gráficos na nuvem para corpora em Português (assunto pouco 

explorado mesmo na literatura em inglês). A segunda é a investigação sobre a viabilidade 

de transferência de conhecimento entre vetores de palavras (embeddings) treinados em 

grandes corpora para nichos específicos de atuação. A terceira é estimar a contribuição 

de uma estrutura com fator multiplicativo em modelos com embeddings e redes 

recorrentes para detecção de fake news. 



 
 

 

Até onde vai o nosso conhecimento, não existe na literatura formal trabalhos que 

utilizem RNN para detectar e analisar fake news no idioma Português. 

1.5 Objetivo 

A presente pesquisa tem como objetivo principal é avaliar e detectar notícias falsas 

utilizando as abordagens do Deep Learning - Aprendizado Profundo. A hipótese que se 

quer testar visa determinar se a detecção de Fake News através de modelos neurais 

profundos treinados de maneira end-to-end apresenta poder discriminante relevante. 

A detecção de notícias falsas é um problema clássico de classificação de textos 

com as aplicações do NLP. A base de dados utilizada foi coletada diretamente dos sites 

das agências de verificação de fatos (fact-cheking) "Aos Fatos1" e "Lupa2". A 

contribuição principal da pesquisa é avaliar e detectar notícias falsas no contexto do 

idioma Português.  

1.6 Objetivos específicos 

Para alcançar o objetivo geral, são propostos os seguintes passos: 

 Revisar os conceitos de Aprendizagem de Máquina (Machine Learning), 

contemplando as definições básicas relevantes ao trabalho, tais como os conceitos de 

variância e viés, as métricas de avaliação comumente utilizadas na literatura, as 

estratégias de treinamento para evitar o sobreajustamento (overfitting), como a 

regularização, a validação cruzada (cross-validation), etc. 

 Apresentar os conceitos básicos de Redes Neurais relevantes para o trabalho, 

especificamente introduzindo os conceitos de Redes Neurais FeedForward e do 

algoritmo de treinamento por retropropagação ou backpropagation. 

 Coletar e caracterizar os Conjuntos de Dados (datasets) disponíveis em língua 

portuguesa (português do Brasil). 

 Apresentar as Técnicas de Representação Distribuída Vetorial para geração de Word 

Embeddings. Especificamente, referenciar as técnicas mais utilizadas de geração de 

Embeddings, tais como word2vec, GloVe e FastText. 

                                                 
1 https://aosfatos.org/ 
2 https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/ 



 
 

 

 Utilizar uma dessas técnicas de Word Embeddings aplicadas a corpora em Língua 

Portuguesa em um modelo neural recorrente e comparar seus resultados com o caso 

base. 

 Apresentar de forma detalhada os algoritmos de Redes Neurais Recorrentes, RNNs. 

Em particular, descrever e contextualizar a estruturas básica GRU, Gated Recurrent 

Units e detalhar a estrutura LSTM, Long Short Term Memory. Mostrar suas 

aplicações, limitações e requisitos. Discutir brevemente as soluções de software que 

as implementam. 

 Realizar um Estudo de Caso com dados reais, ilustrando a aplicação do conteúdo 

aprendido na prática para a detecção de notícias falsas. 

1.7 Delimitações 

Para melhor demarcar o escopo pretendido do trabalho, algumas restrições estão 

listadas a seguir. O trabalho tem como foco as tarefas de Aprendizagem Supervisionada 

(com aplicação na classificação binária) e tarefas de Aprendizagem Não-Supervisionada 

(com aplicação na geração de embeddings). Aplicações de Aprendizagem por Reforço 

não serão estudadas. 

Não é intenção do trabalho se aprofundar em questões de teoria linguística. Apesar 

disso, técnicas de geração de árvores sintáticas ou marcadores gramaticais, por exemplo, 

são utilizadas quando necessário, a depender dos conceitos e tarefas em questão. 

Com relação à origem dos dados para treinamento dos modelos, as bases de dados 

utilizadas na presente pesquisa foram coletadas a partir de dados públicos disponíveis em 

sites de duas agências de checagem de notícias brasileiras, conforme descrito em detalhes 

no Capítulo 3. 

1.8 Estrutura do trabalho 

O restante do trabalho está estruturado da seguinte maneira. No Capítulo 2, é feita 

uma revisão bibliográfica dos conceitos fundamentais em Machine Learning, Redes 

Neurais e Deep Learning.  

O Capítulo 3 traz as considerações sobre a metodologia adotada e as operações 

utilizadas para a preparação dos dados e expõe as Redes Neurais Recorrentes, RNNs, 



 
 

 

como utilizadas como estruturas neurais de aplicação recorrente para processamento de 

sequências de dados. Neste capítulo também estão descritas as estruturas das células 

LSTM utilizadas, bem como expostos algumas das suas arquiteturas mais representativas, 

que foram aplicadas neste estudo. O Capítulo 4 discute trabalhos correlatos ao tema de 

detecção de fake-news através de técnicas de Deep Learning, apresentando semelhanças 

e diferenças metodológicas em relação ao que foi pesquisado neste trabalho. 

No Capítulo 5, realiza-se a descrição detalhada dos modelos testados, detalhes de 

implementação e objetivo de cada modelo, bem como suas condições de treinamento e 

implementação. O Capítulo 6 é reservado para a apresentação dos resultados obtidos em 

cada experimento. Neste capítulo ainda são feitas análises sobre esses resultados. Por fim, 

no Capítulo 7, são apresentadas as considerações finais e relacionada uma gama de 

potenciais trabalhos futuros para continuação da pesquisa.   



 
 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Neste capítulo são abordados os conceitos e definições de base utilizados para 

subsidiar o desenvolvimento da dissertação. São apresentados conceitos básicos em 

Aprendizagem de Máquina, Redes Neurais e Redes Neurais Profundas. Os conceitos 

apresentados aqui servirão como base para o entendimento do restante do trabalho.  

2.1 Aprendizagem de Máquina 

Aprendizado de Máquina (Machine Learning) é a área da Ciência da Computação 

que estuda algoritmos e técnicas para fazer com que sistemas computacionais possam 

“aprender a partir de dados, sem serem explicitamente programados para isso” [Samuel, 

1959].  

Em seu artigo de 1959, Arthur Samuel escreve sobre um programa de computador 

capaz de aprender a jogar damas utilizando apenas as regras do jogo e uma configuração 

inicial básica de treinamento. Segundo ele, o programa era capaz de se tornar melhor no 

jogo do que o próprio programador que o havia escrito. 

Desde então, muitas aplicações de aprendizado de máquina foram desenvolvidas 

utilizando princípios semelhantes a estes. Um algoritmo básico de aprendizado é treinado 

em um conjunto de dados e obtém um desempenho superior ao que seria possível com 

programação tradicional. 

Tom Mitchell (1997), em seu livro Machine Learning, escreve uma definição mais 

formal e operacional para caracterizar o aprendizado: 

 

“Diz-se que um programa de computador aprende com a experiência E 

em relação a uma classe de tarefas T e desempenho P, quando o seu desempenho 

P na realização das tarefas de T, medido por P, melhora com a experiência E.”  

 

A experiência E, a partir da qual o aprendizado ocorre, é obtida através de dados. 

A forma como os dados são passados ao programa define o tipo do aprendizado. O estudo 

de Aprendizado de Máquina é tipicamente dividido em três categorias: Aprendizagem 

Supervisionada (Supervised Learning), Aprendizagem Não-Supervisionada 

(Unsupervised Learning) e Aprendizagem por Reforço (Reinforcement Learning). 



 
 

 

2.2  Aprendizagem Supervisionada 

Na Aprendizagem Supervisionada, o conjunto de dados, ou dataset, recebido 

como subsídio para o treinamento contém exemplos anotados. Ou seja, o dataset contém 

valores de entrada, X, e os valores verdadeiros da saída, Y. Esses dados serão utilizados 

pelos algoritmos supervisionados para treinar e validar modelos que, idealmente, sejam 

capazes de predizer saídas apropriadas mesmo para valores inéditos de entrada, 

mantendo-se a suposição de que provenham de uma distribuição ao menos similar. 

No aprendizado Supervisionado, a depender da característica do problema, pode-

se desejar obter um valor discreto ou contínuo [JAMES, 2013]. Se o objetivo é tentar 

predizer um valor discreto dentre um número finito de categorias, tal como definir se um 

texto é Spam ou não, este problema é dito ser de Classificação. Já se o objetivo é tentar 

obter um número contínuo a partir dos dados de entrada, tal como estimar preço provável 

de venda de uma mercadoria, este problema é conhecido como Regressão. 

2.3  Aprendizagem Não-Supervisionada 

O aprendizado Não Supervisionado, por outro lado, é aquele em que o dataset 

possui apenas os dados das variáveis de entrada, mas não os valores verdadeiros das 

saídas, referenciados na literatura em inglês como ground truth values. Assim, segundo 

Bishop (2006), os objetivos típicos do aprendizado Não Supervisionado podem ser: 

descobrir grupos de exemplos similares nos dados, operação chamada de agrupamento 

ou clusterização; determinar a distribuição dos dados em um dado espaço, operação 

conhecida como estimação de densidade; ou projetar os dados em um espaço dimensional 

reduzido a duas ou três dimensões, com objetivo de visualização. 

2.4  Aprendizagem Por Reforço 

A terceira classe, Aprendizagem por Reforço foi originalmente proposta por 

Sutton e Barto (1998). Este tipo de aprendizagem tem como objetivo produzir ações, em 

geral de modo continuado no tempo, objetivando maximizar uma dada recompensa. A 

maior diferença entre essa categoria de aprendizagem e as demais é que, no caso do 

Aprendizado por Reforço, o algoritmo não recebe um dataset de antemão. Ele obtém a 

experiência E a partir dos dados coletados ao longo do tempo, diretamente avaliando o 



 
 

 

sucesso resultante de cada política de ações escolhida e, então, ajustando seus parâmetros 

apropriadamente para produzir melhorias no desempenho da tarefa.  

Um exemplo foi a aplicação de Aprendizagem por Reforço para vencer jogos do 

vídeo-game Atari 2600, resultado publicado pelo grupo de pesquisadores da DeepMind, 

[MNIH et. al, 2013]. Neste trabalho, os pesquisadores conseguiram obter desempenho 

acima de todas as técnicas anteriores em 6 dos 7 jogos treinados. Além disso, a técnica 

obteve desempenho superior ao apresentado por humanos em 3 dos 7 jogos.  

Figura 5: Exemplo de aglomeração de pontos em Aprendizado não supervisionado (A) e 
Aprendizado supervisionado (B) 

 

Fonte: https://lawtomated.com/supervised-vs-unsupervised-learning-which-is-better/ 

2.5  Classificação dos Dados 

Quanto à natureza dos dados considerados em um dataset, pode-se qualificar em 

dados estruturados e não-estruturados. Os dados estruturados possuem arranjo bem 

determinado, com campos predefinidos, tais como dados provenientes de planilhas 

eletrônicas ou de bancos de dados. Os dados não estruturados são os demais casos, tais 

como clipes de áudio, imagens ou textos quaisquer. Muitas vezes, os dados não 

estruturados precisam ser pré-processados para se ajustar aos algoritmos de Machine 

Learning. 



 
 

 

2.6  Outras Classificações 

Os modelos de aprendizado de máquina podem ser classificados em paramétricos 

e não-paramétricos. Os modelos paramétricos são aqueles em que o processo de 

treinamento estima valores de parâmetros, que são utilizados para caracterizar sua 

atuação. Um exemplo de método paramétrico que é utilizado neste trabalho são as Redes 

Neurais. Exemplificando melhor, as Redes Neurais são caracterizadas por suas matrizes 

de parâmetros, ou pesos. Esses, por sua vez, são ajustados durante o treinamento para 

minimizar a perda de predição gerada a partir dos dados fornecidos. Em estatística os 

testes paramétricos são válidos quando aplicados a dados que obedecem a uma 

distribuição normal – uma distribuição normal é aquela que é perfeitamente simétrica à 

volta da média; tem a forma de um sino [GOODFELLOW et al., 2016]. 

Já os modelos não-paramétricos, Segundo Bishop (2006), ainda venham a ter 

alguns parâmetros, estes apenas governam o modo como o algoritmo é executado, não 

representando os resultados do aprendizado que individualiza o modelo aprendido. Um 

exemplo método não-paramétrico bastante comum é o método k-Vizinhos (k-Nearest 

Neighbors ou k-NN). Este método não é paramétrico pois o seu resultado final não se 

realiza através da sintonia de um parâmetro, mas sim da geração de regiões para os 

agrupamentos, que são utilizadas para a geração das predições. Em estatística os testes 

não paramétricos quando comparados com os testes paramétricos, requerem menos 

pressupostos para as distribuições. Baseiam-se em dados ordinais e nominais e são muito 

úteis para a análise de testes de hipóteses; são também úteis para a análise de amostras 

grandes, em que os pressupostos paramétricos não se verifiquem, assim como para as 

amostras muito pequenas e para as investigações que envolvam hipóteses cujos processos 

de medida sejam ordinais. Além disso, os testes não paramétricos não são tão fidedignos 

como os testes paramétricos. 

2.7  Tarefas típicas em Aprendizagem de Máquina 

A seguir, estão relacionadas algumas tarefas comumente usadas em Machine 

Learning [GOODFELLOW et al., 2016]. 

 Transcrição: o sistema observa uma representação relativamente não estruturada e 

transcreve uma descrição apropriada em forma textual. 



 
 

 

 Tradução Automática (Machine Translation): o sistema lê a entrada em uma 

determinada língua e produz como saída uma nova sequência equivalente na língua 

desejada. 

 Estruturação (Structured Output): o sistema recebe uma entrada e retorna uma saída 

que contém uma estrutura que representa a entrada. Um exemplo em NLP seria a 

produção de árvores sintáticas para frases. 

 Detecção de anomalia: o sistema processa uma massa de dados e sinaliza como 

anômalos as amostras que se mostrem atípicas em relação ao padrão aprendido. 

 Síntese: o sistema é treinado num determinado conjunto de dados e passa a gerar 

exemplos originais, similares aos vistos durante o treinamento. 

2.8 Treinamento em Aprendizagem de Máquina 

O treinamento de modelos costuma seguir um roteiro similar entre vários 

algoritmos no aprendizado supervisionado. Aqui adota-se a convenção de se referir aos 

dados de entrada, predição do modelo e resultado verdadeiro de uma amostra individual 

por 𝑥, 𝑦 e 𝑦, e às matrizes que contêm esses valores de todas as amostras por 𝑋, 𝑌 e 𝑌. 

Inicialmente, pode ocorrer um pré-processamento dos dados brutos, gerando a 

matriz de entrada 𝑋 para o modelo. O modelo é, então, executado e produz uma saída 𝑌 

correspondente. Esta saída deve ser comparada com a saída verdadeira, 𝑌.  

Para produzir esta comparação, o erro de cada amostra individual é calculado 

através de uma função, chamada Função de Perda, ℒ, que avalia o quão bem o resultado 

previsto 𝑦 aproxima o resultado correto, 𝑦. Diferentes funções de perda podem ser 

definidas a depender do problema em análise.  

Um exemplo de função de perda utilizada em Aprendizagem de Máquina é a perda 

quadrática [BARBER, 2012]: 

 
 ℒ(𝑦, 𝑦) = (𝑦 −  𝑦)  (1) 

 
 

Outro exemplo de função de perda utilizada para o treinamento de modelos como 

Regressão Logística e Redes Neurais, é a perda por Entropia Cruzada (Cross Entropy 

Loss) [MURPHY, 2012]: 

 



 
 

 

ℒ(𝑦, 𝑦) = −𝑦. 𝑙𝑜𝑔(𝑦) + (1 − 𝑦). log (1 − 𝑦) (2) 

  

A Função de Custo, 𝐽, ou Cost Function, agrega as perdas apuradas em cada 

amostra gerando um valor global médio. Esta função permite avaliar o quão bem o 

conjunto de previsões geradas pelo modelo, 𝑌, representa o resultado verdadeiro 

esperado, 𝑌, onde 𝑌 simboliza o vetor de previsões e 𝑌 simboliza o vetor dos valores 

corretos para cada amostra.  

A função de Custo, 𝐽(𝜃), para um modelo paramétrico com vetor de parâmetros 

𝜃 e 𝑚 amostras de treinamento e função de perda ℒ, é dada na equação , a seguir: 

 

𝐽(𝜃) =
1

𝑚
ℒ(𝑦 ,𝑦 ) (3) 

 
Quando os modelos treinados se tornam maiores, com maior capacidade, como é 

o caso das grandes Redes Neurais, apenas minimizar a soma das perdas leva rapidamente 

ao sobre-ajustamento (overfitting). Isso ocorre porque uma forma garantida para obter 

baixo custo 𝐽(𝜃), conforme a definição da equação 3, é que o modelo simplesmente 

memorize a saída correspondente a cada entrada do dataset de treinamento. Este efeito 

pode ser corrigido adicionando-se um termo restritivo proporcional à complexidade do 

modelo nesta definição. Este procedimento de penalizar a complexidade do modelo 

durante a aprendizagem é chamado de Regularização (Regularization).  

Diz-se que um modelo possui boa generalização quando possui boa performance 

mesmo ao lidar com dados inéditos [MURPHY, 2012]. Desta forma, ao contribuir para 

reduzir o sobre ajustamento (over fitting), a aplicação de Regularização melhora a 

capacidade de generalização de um modelo.  

Assim, uma definição mais realista para a função de Custo pode ser apontada, vide 

Equação 4, onde o hiperparâmetro 𝜆 é o coeficiente de regularização (um valor 

necessariamente positivo, usualmente pequeno, de 10  a 10 , por exemplo) e o termo 

‖𝜃‖ é a norma do vetor de parâmetros 𝜃. Existem outras maneiras para implementar 

regularização em um modelo, sendo utilizado como exemplo na Equação 4 a norma 

quadrática dos parâmetros. 

𝐽(𝜃) =
1

𝑚
ℒ(𝑦 ,𝑦 ) + 𝜆‖𝜃‖  (4) 



 
 

 

2.9 Otimização 

Após definir e determinar o custo do modelo em seu estado atual, a etapa seguinte 

para realizar o treinamento do modelo é buscar uma forma de modificar os parâmetros 𝜃 

de modo a reduzir o valor de 𝐽(𝜃) ao menor possível. Ao ajustar 𝜃 para minimizar a 

função custo, obtém-se como resultado a redução do erro médio de predição do modelo, 

que é o resultado desejado para esta etapa.  

Isto é feito utilizando-se conceitos de otimização multivariável da matemática. 

Em Machine Learning, a técnica mais tradicional de otimização é o Método do Gradiente 

Descendente ou Gradient Descent. 

Como discutido por Barber (2012), em geral, não é possível determinar 

analiticamente o ponto de mínimo global de uma função. Por esta razão, a otimização dos 

modelos de Machine Learning é normalmente realizada através de métodos numéricos. 

O método Gradient Descent propõe uma forma sistemática para fazer a 

atualização dos parâmetros do modelo em questão. Convenciona-se que o vetor de 

parâmetros 𝜃 é composto por 𝑑 parâmetros escalares, 𝜃 . Cada parâmetro 𝜃  é atualizado 

iterativamente conforme o gradiente da função 𝐽, tomado com respeito a si. Isso é feito 

para gerar um pequeno incremento que represente a direção de maior redução do custo. 

A equação 5 demonstra essa estratégia de atualização. A taxa de aprendizagem ou 

learning rate, 𝛼 > 0, é um hiperparâmetro que modula a magnitude dos ajustes.  

 

𝜃 ∶= 𝜃 − 𝛼
𝜕

𝜕𝜃
𝐽(𝜃 , 𝜃 , … , 𝜃 ) (5) 

 

Na área de otimização matemática, é comum denominar a função que se deseja 

otimizar de função objetivo. A Figura 6 ilustra o processo de minimização da função 

objetivo 𝐽(𝜃) quando seus parâmetros são atualizados através do método Gradient 

Descent, cuja regra de atualização está definida na Equação 5. A cada iteração, o custo 

medido é reduzido na direção do ponto de mínimo local. Além disso, observa-se que a 

trajetória da otimização no Gradient Descent é sempre perpendicular às curvas de nível 

da função objetivo, o que é um comportamento característico do gradiente. 

A escolha da taxa de aprendizagem 𝛼 pode influenciar significativamente no 

processo de otimização. Se a taxa for muito pequena, causará demora desnecessária na 



 
 

 

aprendizagem. Se, ao contrário, 𝛼 for muito grande, poderá até mesmo impedir que haja 

convergência no treinamento, como ilustrado na Figura 7.  

 

Figura 6. Exemplo de otimização através do algoritmo Gradient Descent.  

 

Fonte: Adaptado de Ng (2012). 

 

Figura 7. Evolução da otimização para diferentes taxas de aprendizagem 𝛼. À esquerda, 
uma taxa pequena produz convergência, embora de forma lenta. À direita, uma taxa 

muito alta impede a convergência.  

 

Fonte: [MURPHY, 2012]. 

Na prática, observa-se que o método de Gradient Descent puro (Batch Gradient 

Descent) apresenta problemas de desempenho para grandes massas de dados, em função 

da necessidade de processar todo o dataset para calcular o gradiente a cada iteração 

[BISHOP, 2006]. Por essa razão, algumas importantes variantes foram propostas. 

Os métodos Stochastic Gradient Descent [BOTTOU, 2010] e Mini-Batch 

Gradient Descent ([IOFFE e SZEGEDY, 2015] e [LI et al., 2016]) aplicam formas 



 
 

 

estocásticas para estimar o gradiente. Deste modo, é possível obter maior velocidade de 

convergência, uma vez que não é preciso considerar todas as amostras para os cálculos 

do gradiente. 

Por outro lado, ao aplicar métodos estocásticos, observa-se presente um nível de 

erro um pouco maior ao final do treinamento (erro residual). Este é uma consequência 

previsível, tendo em vista o uso de aproximações de natureza aleatória para o gradiente. 

Isto, no entanto, não é um problema, uma vez que o processo é interrompido apenas 

depois de atingir critério de parada definido como aceitável. Os erros residuais apurados 

com os métodos estocásticos citados, embora possam ser ligeiramente maiores do que os 

erros residuais apurados com o método Gradient Descent puro, ainda são plenamente 

adequados à aplicação desejada, enquanto preservam o benefício da maior celeridade de 

cálculo. 

Em adição à estratégia estocástica, alguns métodos empregam médias móveis 

exponenciais para acelerar a convergência do processo de treinamento. Esta estratégia é 

conhecida como Momentum. Dentre os seus benefícios, destacam-se a suavização das 

oscilações causadas pelas estimativas estocásticas do gradiente e uma maior aceleração 

na direção das reduções persistentes percebidas na função objetivo [SUTSKEVER et al., 

2013]. 

Por fim, o método Adam [KINGMA e BA, 2014] combina a otimização 

estocástica com uma estratégia robusta de momento adaptativo. Este método obteve 

elevada popularidade na comunidade de Machine Learning por apresentar, entre outras 

características, desempenho superior e facilidade de sintonia. Uma discussão dos vários 

métodos de otimização baseados em Gradient Descent pode ser vista em [RUDER, 2016]. 

Qualquer que seja a escolha do algoritmo de otimização, para aferir a efetiva 

capacidade de predição do modelo, após o treinamento, será necessário verificar o 

desempenho do mesmo diante de dados novos, não vistos durante o treinamento. Esse 

conjunto de dados é conhecido como o dataset de teste. Se o modelo apresentar bom 

desempenho neste teste, então o processo de aprendizado foi bem-sucedido. Do contrário, 

será preciso refazer algumas das etapas anteriores, ajustar os parâmetros do treinamento 

ou mesmo obter mais ou melhores dados de treinamento e recomeçar o processo. 

Os conceitos de Machine Learning discutidos nesta seção não são específicos para 

Redes Neurais ou Deep Learning, sendo aplicáveis a diferentes algoritmos, como Árvores 

de Decisão, Máquinas de Vetores de Suporte (SVMs), Regressão Logística, entre outros 



 
 

 

[BARBER, 2012]. Na próxima seção, encontram-se alguns princípios e particularidades 

de Machine Learning para conceituação e utilização de Redes Neurais. 

2.10 Redes Neurais em Aprendizagem Profunda 

Uma Rede Neural Artificial é um sistema formado por unidades ou neurônios 

artificiais interligados em rede. De acordo com Haykin (2008), um neurônio é uma 

unidade de processamento composta por ligações ponderadas (também chamadas de 

sinapses), um limiar de ativação (mais conhecido como bias), e uma função de ativação, 

normalmente não-linear. Um esquema básico é mostrado na Figura 8. 

Figura 8. Modelo conceitual de um neurônio.  

 

 

Fonte: Adaptado de [HAYKIN, 2008]. 

O neurônio pode ser visto como um bloco que recebe o vetor de entrada 𝑥 ∈ ℝ  

e produz um valor intermediário de ativação 𝑎 a partir de uma combinação linear da 

entrada com o vetor de pesos 𝑤 e o limiar de ativação ou bias 𝑏. O valor 𝑎 é passado 

como argumento para a função de ativação 𝑔, que produz a saída final 𝑦. Este 

comportamento é traduzido pelas equações 6 e 7 , abaixo [HAYKIN, 2008]. 

 

𝑎 = 𝑤 𝑥 + 𝑏 (6) 

𝑦 = 𝑔(𝑎) (7) 

  



 
 

 

Cada neurônio em uma rede neural pode ser interpretado como uma pequena 

regressão logística, com parâmetros 𝑤 = (𝑤 , 𝑤 , … , 𝑤 ) e 𝑏. Mediante o treinamento 

por retropropagação, Hinton et al. (1986) demonstra que cada neurônio, ou unidade, é 

capaz de extrair uma determinada regularidade subjacente aos dados de entrada, 

possibilitando aos demais elementos da rede o aumento de expressividade em relação ao 

resultado do processamento. Isto é, à medida que diferentes neurônios se especializam 

durante o treinamento, as funções resultantes que a rede pode representar ganham maior 

escopo. Esta medida de potencial representativo de uma rede (ou de um modelo em geral) 

é chamada de capacidade do modelo. Um esquema ilustrativo de uma rede neural é dado 

na Figura 9, onde cada círculo representa um neurônio como o da Figura 8 [HAYKIN, 

2008]. 

Figura 9. Esquema de uma Rede Neural FeedForward.  

 

Fonte: Elaboração Própria. 

Em geral, as redes neurais tradicionais são organizadas em sequencias de 

camadas. A primeira delas é a camada de entrada (input layer) e a última é a de saída 

(output layer). As demais camadas são ditas camadas escondidas (hidden layers). As 

diferentes camadas da rede podem ter número arbitrário de neurônios, a depender do tipo 

de rede que se deseje construir. A profundidade da rede (número total de camadas) e a 

cardinalidade de cada camada (número de neurônios de cada camada) são 

hiperparâmetros do modelo, ou seja, atributos que interferem no funcionamento do 

modelo, porém que não são ajustados durante o treinamento. Uma rede neural é 

considerada uma rede rasa (shallow neural network) se possui apenas uma camada 



 
 

 

intermediária e é dita profunda (deep neural network) quando possui duas ou mais 

camadas escondidas [HAYKIN, 2008]. 

Na Figura 9, a saída final da rede, 𝑦, está em conformidade com a notação da 

seção anterior e representa exatamente a predição gerada pelo modelo para a entrada 𝑥 e 

os parâmetros 𝑤 e 𝑏. Ressalte-se que, no caso geral, 𝑦 é um vetor e não um escalar, uma 

vez que a camada de saída da rede pode ter mais de um neurônio. Para redes sequencias 

multicamadas, como a da Figura 9, o cômputo da saída 𝑦 é referenciado como a etapa de 

Foward Propagation (propagação para a frente). Esta operação ocorre sequencialmente 

entre as camadas, embora paralelamente dentro da camada. Em outras palavras, as saídas 

de todos os neurônios de uma mesma camada podem ser avaliadas em paralelo, mas o 

processamento da camada anterior precisa estar concluído antes que a próxima camada 

da rede comece a ser avaliada [HAYKIN, 2009]. 

Após a geração da saída 𝑦, o erro de estimação é avaliado e se inicia o processo 

de ajuste dos parâmetros da rede neural. O procedimento estabelecido para esta função é 

o algoritmo de Retropropagação, back-propagation ou backprop [RUMELHART et al., 

1986; HINTON, 1986]. Através da aplicação sucessiva da Regra de Cadeia, é possível 

calcular eficientemente todas as derivadas parciais da função de custo 𝐽(𝜃) com respeito 

aos parâmetros da rede. O nome retro-propagação vem do fato de que o processo de 

cálculo se inicia na última camada da rede e é propagado para as camadas anteriores. 

Uma etapa importante para o treinamento de uma rede neural é a correta 

inicialização de seus parâmetros. É recomendável que os valores dos pesos da rede sejam 

escolhidos de modo a serem pequenos e aleatórios, porém não nulos, para que ocorra a 

diferenciação dos neurônios durante o treinamento [GRAVES, 2008]. Do contrário, os 

gradientes calculados pela retropropagação seriam idênticos para os neurônios de uma 

mesma camada. Mais detalhes sobre a inicialização de parâmetros em redes neurais 

profundas podem ser vistos em [GLOROT e BENGIO, 2010; HE et al., 2015].  

Outra questão importante no desenho de uma rede neural é a escolha das funções 

de ativação 𝑔(∙) de cada camada. Dentre outros requisitos, é essencial que a função 

escolhida seja não-linear, para que a rede tenha potencial de aproximar o comportamento 

de funções arbitrárias e não apenas das funções lineares. A justificativa desta condição 

decorre de uma apreciação das Equações 6 e 7, nas quais se observa que a única forma 

para introduzir uma não-linearidade em um neurônio é através das funções 𝑔. Ora, mas a 

rede neural FeedForward é basicamente uma composição linear de neurônios e toda 

combinação linear de modelos lineares ainda é linear [HAYKIN, 2008].  



 
 

 

De fato, é possível provar matematicamente que redes FeedForward com pelo 

menos uma camada intermediária não-linear são Aproximadores Universais, isto é, são 

capazes de aproximar qualquer função desejada com arbitrário grau de precisão. Uma 

demonstração formal deste fato pode ser vista em [HORNIK e STINCHCOMBE, 1989].  

Ademais, se as funções de ativação não fossem não-lineares, não faria sentido 

utilizar redes neurais profundas, porquanto a adição de sucessivas camadas contíguas 

puramente lineares não aumentaria a capacidade efetiva da rede. Ou seja, a combinação 

de uma sequência de camadas lineares tem o mesmo poder de representação que uma 

única camada linear. Isto pode ser evidenciado representando matematicamente a função 

de transferência de uma determinada camada 𝑖 com funções de ativação lineares por uma 

matriz de transformação 𝑊 . Neste caso, o efeito final produzido por uma sequência 

qualquer de camadas lineares, da camada 𝑗 até a camada 𝑡, por exemplo, é equivalente ao 

efeito de uma única camada 𝑘, com função de transferência 𝑊 = ∏ 𝑊 , para 𝑗 ≤ 𝑖 ≤  𝑡 

[HAYKIN, 2008] 

As não-linearidades mais utilizadas em redes neurais profundas (Deep Neural 

Nets), bem como suas derivadas (necessárias para a retropropagação), estão relacionadas 

na Tabela 1. São elas: a função logística ou sigmoide (equação 8), a tangente hiperbólica 

(equação 9) e a unidade linear retificada ou ReLU (equação 10). A Figura 10 mostra os 

gráficos de cada uma. Existem várias outras funções de ativação,  

Tabela 1. Principais Funções de ativação e suas derivadas. 

 𝜎(𝑧) =
1

1 + 𝑒
 𝜎′(𝑧) = 𝜎(𝑧)(1 − 𝜎(𝑧)) (8) 

 tanh(𝑧) =
1 − 𝑒

1 + 𝑒
 tanh′(𝑧) = (1 − tanh (𝑧) ) (9) 

 𝑅𝑒𝐿𝑈(𝑧) = max (0, 𝑧) 𝑅𝑒𝐿𝑈′(𝑧) =
0, 𝑠𝑒 𝑧 < 0
1, 𝑠𝑒 𝑧 > 0

 (10) 

 Fonte: elaboração própria 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 10. Gráficos das principais funções de ativação.  

 

 

Fonte: Adaptado de [VARTY, 2018]. 

Historicamente, a função logística e a tangente hiperbólica foram as mais 

utilizadas em aplicações em redes neurais [LECUN, 1998b]. Algumas das razões que 

levaram a esta popularidade são: ambas são suaves, continuamente diferenciáveis, 

possuem derivadas fáceis de calcular e produzem saídas limitadas, independentemente do 

valor de entrada da função (também referido como valor de excitação da função). 

A função de ativação escolhida tem influência na velocidade de convergência do 

modelo e nas operações de preparação recomendadas para os dados de entrada. Por 

exemplo, se a derivada da função escolhida possuir valor elevado em torno do ponto de 

zero, como é o caso da função logística e da tanh, será apropriado fazer a normalização 

das entradas para que tenham média zero e covariância uniforme [LECUN, 1998b], visto 

que durante o processo de treinamento, os gradientes calculados serão maiores e haverá 

menos oscilações de convergência, acelerando o processo de retropropagação. 

Em geral, a função 𝑡𝑎𝑛ℎ é mais recomendada para uso nas camadas escondidas 

em relação à função logística, visto que preserva a média zero da entrada para as camadas 

seguintes da rede, uma característica importante pelas mesmas razões citadas no 

parágrafo anterior. A função logística, por ser não negativa, sempre terá média não nula. 

Por outro lado, esta característica faz da função logística uma opção naturalmente 

apropriada para tarefas de classificação, uma vez que é possível interpretar seu resultado, 

estritamente entre 0 e 1, como uma probabilidade de pertencimento a uma classe binária. 

Em especial, quando utilizada em um conjunto de neurônios de uma mesma camada, 

notadamente na camada de saída, as funções de ativação logísticas são os blocos de um 

arranjo conhecido como Softmax cuja principal característica em Machine Learning é 

transformar toda entrada recebida em uma distribuição de probabilidades. 

Especificamente, uma distribuição de probabilidades para o pertencimento a uma classe 



 
 

 

em um domínio multiclasse. A equação (11 mostra o cálculo da função Softmax para uma 

classe 𝑖, com ativação 𝑧  em um conjunto de 𝑛 classes possíveis [MOHRI, 2012]. 

 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥(𝑧 ) =
𝑒

∑ 𝑒
 (

(11) 
 

A partir da equação (11, percebe-se que a saída da função Softmax é sempre 

limitada entre 0 e 1 e que a soma dos 𝑛 valores 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑧(𝑧 ) em uma dada camada é 

necessariamente igual a 1. Esta configuração é muito utilizada em aplicações de Deep 

Learning, sendo uma estrutura importante em aplicações de Redes Recorrentes em NLP. 

Apesar de terem sido utilizadas preferencialmente por várias décadas, as funções 

sigmoides (logística e tanh) não são mais a escolha majoritária de não-linearidade para as 

camadas escondidas em redes neurais profundas [LECUN et al., 2015]. Embora essas 

funções continuem a ser usadas em partes importantes do sistema (como visto sobre o 

Softmax), a partir do trabalho de [GLOROT et al., 2011], ficou evidenciado que a 

utilização de unidades lineares retificadas (ReLU) entregava resultados 

significativamente mais rápidos para o treinamento de redes neurais profundas.   

Verificou-se ainda que a utilização de ReLUs era benéfica para reduzir o Problema 

dos Gradientes Desvanescentes (Vanishing Gradients Problem) [BENGIO et al., 1994], 

comum em Redes Recorrentes, como as LSTMs. Este problema ocorre quando a 

aplicação da retropropagação, quando passa por um número grande de camadas, acaba 

por gerar correções muito pequenas, que são incapazes de alterar adequadamente os 

parâmetros nas camadas mais distantes. A função ReLU é útil para esta condição, já que 

apresenta gradiente sempre significativo (igual a 1) em sua região ativa. Por outro lado, 

as funções sigmoides podem apresentar gradientes muito pequenos mesmo na sua região 

ativa, porque atingem rapidamente a saturação fora da região central. Uma arquitetura 

frequente nas aplicações de classificação em Deep Learning é empregar funções ReLU 

para todas as camadas escondidas da rede e usar um classificador Softmax na camada 

final. 

Uma condição oposta ao problema dos gradientes desvanecentes e que também 

afeta sistemas com redes neurais profundas (marcadamente as RNNs) é o Problema dos 

Gradientes Explosivos (Exploding Gradients Problem). Este problema ocorre quando ao 

invés de decair a cada nova camada, os gradientes aumentam à medida que são 

retropropagados até as camadas mais anteriores. Dentre as técnicas adotadas para mitigar 

este problema estão o uso de ReLUs [GOODFELLOW et al., 2016] e a aplicação de um 



 
 

 

limitador de gradientes na retropropagação, conforme técnica proposta Pascanu et al. 

(2013), conhecida como Gradient Clipping. 

Quando se fala em redes profundas, o entendimento do processo de otimização é 

certamente um dos campos de maior interesse, pois durante muito tempo uma das maiores 

dificuldades para a utilização de redes neurais profundas estava exatamente nos desafios 

relacionados ao seu processo de otimização [LECUN et al., 2015]. Os parágrafos a seguir 

encerram a seção discutindo alguns desenvolvimentos recentes neste tema.  

Os sistemas de redes profundas modernas podem chegar a ter facilmente dezenas 

de milhões de parâmetros livres para ajuste. Fica claro, portanto, se tratar de um problema 

de otimização em elevada dimensionalidade. No caso geral, as funções objetivo de 

interesse para redes neurais (derivadas das funções de custo) são curvas altamente não-

convexas [CHOROMANSKA et al., 2015]. O problema de otimização resultante não 

conta com garantias prévias de desempenho ou mesmo de convergência. 

Inicialmente, acreditava-se que os algoritmos de otimização de primeira ordem, 

como o Gradient Descent, fatalmente ficariam presos em pontos de mínimo local se as 

dimensões dos modelos fossem muito grandes [DAUPHIN, 2017]. Isso impediria que o 

modelo atingisse o desempenho desejado. Segundo Lecun et al. (2015), durante a década 

de 1990, por entender que o treinamento de redes maiores seria impraticável, parte da 

comunidade de Machine Learning se voltou a outros métodos de aprendizagem em 

detrimento das redes neurais.  

Este receio, porém, não se mostrou justificado na prática, pois a própria condição 

de alta dimensionalidade contribui para que os pontos críticos da função objetivo (função 

custo) sejam em sua grande maioria pontos de sela ou plateaus e não pontos de mínimo 

local [DAUPHIN et al., 2014]. Intuitivamente, isto faz sentido, quando se observa que, 

para que um dado ponto crítico (com gradiente nulo) seja ponto de mínimo em uma 

função multivariável 𝑓(𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 ), seria preciso que as derivadas parciais de segunda 

ordem apontassem todas na mesma direção.  

Como exposto por [CHOROMANSKA et al., 2015], isto não ocorre na prática, 

sendo demonstrado que a probabilidade de que um ponto crítico seja mínimo (ou máximo) 

em uma rede neural decresce exponencialmente com o aumento no tamanho desta rede. 

O mesmo resultado mostra, entretanto, que a chance de ocorrência dos pontos de sela 

aumenta exponencialmente com o tamanho da rede. 

Diante disso, conclui-se que o problema real a ser resolvido é, na verdade, outro: 

como escapar dos pontos de sela. Sabe-se que a presença desses pontos pode atrasar o 



 
 

 

processo de otimização significativamente e [DAUPHIN et al., 2015], pois a função 

objetivo se torna muitas vezes achatada no seu entorno. Estas regiões de alongada planície 

da função objetivo são chamadas de plateaus. Diferentes técnicas foram propostas para 

combater o efeito negativo dos plateaus no treinamento de redes profundas, inclusive 

técnicas de segunda ordem, como as encontradas em [BOSER, GUYON e VAPNIK, 

1992]. Apesar disso, as implementações que se tornaram padrão na prática de Deep 

Learning foram aquelas que contornam este problema utilizando métodos estocásticos de 

primeira ordem, como o gradiente descendente em lotes ou otimização com momentum, 

como RMSProp [TIELEMAN e HINTON, 2012] ou Adam [KINGMA, 2014]. 

2.11 Processamento de Linguagem Natural (NLP) 

NLP é um conjunto de técnicas computacionais para analisar e representar 

ocorrências naturais de texto em um ou mais níveis de análise linguística, com o objetivo 

de se alcançar um processamento de linguagem similar ao humano, de modo que seja 

capaz de executar diferentes tipos de tarefas que envolvam a comunicação entre homem-

máquina ou simplesmente fazendo processamento de textos de maneira útil e gerando 

valor para o usuário.  

É uma área que lida com diversos elementos linguísticos e estruturas gramaticais, 

tais como, morfologia, sintática, semântica, entre outros. Algumas de suas técnicas podem 

ser utilizadas para auxiliar na etapa de pré-processamento de dados textuais, tal como a 

técnica de remoção de stopwords, segmentação de palavras, lematização, dentre outras. 

Estas técnicas são aplicadas para melhorar a estrutura e organização dos dados a serem 

analisados [INDURKHYA e DAMERAU, 2010].  

Resumidamente, estuda-se a capacidade e as limitações de uma máquina em 

entender a linguagem dos seres humanos. Suas principais etapas abrangem reconhecer o 

contexto, fazer análise sintática, semântica, léxica e morfológica, extrair informação, 

interpretar sentidos, analisar sentimentos, entre outras. 

  Os estágios realizados no processamento de linguagem natural estão ilustrados 

na Figura 11. 



 
 

 

Figura 11: Os estágios para análise do processamento de linguagem natural 

 

Fonte: Adaptado de Indurkhya e Damerau [ 2010] 

 

Antes de iniciar a fase de processamento é necessário que se compreenda o 

domínio no qual o documento (ou coleção de documentos) se insere, pois, dependendo 

deste, o processamento poderá ser adaptado em suas fases. Nesta pesquisa, são descritas 

todas as fases do processamento, não importando o domínio no qual está inserida. Um 

estudo aprofundado sobre o tema pode ser visto [JURAFSKY e MARTIN, 2000; BIRD 

et al., 2009; INDURKHYA e DAMERAU, 2010]. 

Nos parágrafos seguintes são descritas as fases do pré-processamento baseado em 

[JURAFSKY e MARTIN, 2000; BIRD et al., 2009; INDURKHYA e DAMERAU, 2010] 

O primeiro passo do pré-processamento é o processo de normalização, que 

abrange o tratamento inicial do texto, remoção de caracteres especiais, transformação de 

letras minúsculas, remoção de tags HTML, CSS e JavaScript. A tokenização tem como 

objetivo separar palavras ou sentenças em unidades. Esse processo é uma forma de 

estruturar o texto e preparar para os seguintes passos que atuam nas unidades sentenciais 

e lexicais.  

A remoção de stopwords3 é a tarefa realizada logo após a normalização, método 

que consiste em remover palavras muitos frequentes, tais como alguns artigos, pronomes, 

                                                 
3 Stopword são palavras (termos) que têm alta frequência tanto nos documentos quanto na coleção e assim 
não são relevantes no processo de classificação [CROFT e LAFFERTY, 2013]. 



 
 

 

preposições, advérbios. Em alguns casos certos stopwords não podem ser removidas, 

como na análise de sentimentos na qual a palavra “não” tem conotação de negatividade 

para a sentença, e em uma análise de sentimento pode inverter a polaridade de uma 

opinião. Por exemplo, “Eu não odiei o filme X”, neste caso a polaridade é positiva pois 

inverte o sentimento negativo do termo “odiar”. 

O pré-processamento é um passo crucial, pois um texto de linguagem natural não 

é curto, formalizado ou bem delimitado como são alguns documentos estruturados ou 

mesmo livros da literatura, escritos em um padrão de linguagem que respeita a norma 

culta. Assim, a tarefa de análise e compreensão computacional do texto é ajudada pela 

eliminação de palavras que não sejam relevantes para o contexto desejado.  

A análise léxica tem como tarefa básica identificar unidades léxicas e seus 

sentidos, dando origem a um dicionário. Alguns desafios encontrados nessa fase são a 

ambiguidade e restrição do conceito de palavra. As palavras entregam, entregue, entregou 

são formas diferentes para a mesma entrada no dicionário, mas nada impede de que 

possam ser tratados de forma diferentes. Alguns trabalhos convertem todos esses 

vocábulos para a raiz do termo. Isto pode ser conveniente, a depender da aplicação em 

questão, pois unifica as chamadas ao radical. No entanto, se o sentido que se deseja 

capturar for afetado por essa perda de informação, tal simplificação pode não ser válida. 

Dependendo do contexto empregado, a palavra entregou e entregue podem ser 

vistas como uma mesma entrada, ou como palavras diferentes. Palavras compostas que 

possuem um significado juntas, podem ser em alguns contextos consideradas entidades 

singulares mesmo contendo um espaço intermediário. Por exemplo, a expressão “Star 

Wars” representa uma franquia de cinema. Porém “Star” e “Wars” têm seus respectivos 

significados. Existe, portanto, um desafio para a identificação das unidades léxicas e a 

análise léxica procura gerar unidades que façam sentido ao contexto apresentado no texto.  

Classificar o papel dos elementos textuais nas sentenças é um passo realizado na 

análise sintática. É o processo de rotular as palavras sintaticamente - POS Tagging. O 

POS Tagging “Part-of-speech tagging” atribui etiquetas para os tokens de acordo com 

seus tipos gramaticais correspondentes, considerando-se para tal o próprio token e seu 

contexto. Este tipo de tarefa utiliza usualmente um modelo de probabilidade para predizer 

a etiqueta adequada ao token. Na Tabela 2 tem-se o significado de algumas etiquetas 

presentes no POS Tagger no idioma Português. 

 

 



 
 

 

Tabela 2 – Tags e suas classificações gramaticais. 

Tag Categoria Gramatical 
v-fin Verbo conjugado 
art Artigo 
n Nome, substantivo 

v-inf Infinitivo 
punc Pontuação 
adv Advérbio 
prp Preposição 

v-pcp Particípio 
v-ger Gerúndio 
prop Nome próprio 
art Artigo 

num Numeral 

Fonte: Adaptado de http://www.linguateca.pt/floresta/BibliaFlorestal/anexo1.html. 

Na Tabela 3 apresenta-se um exemplo de utilização das etiquetas na frase 

“Amazônia tem contaminação por petróleo” utilizando a categoria gramatical do corpus 

Floresta Sintá(c)tica da Linguateca4.   

Tabela 3: Exemplo de representação das etiquetas em uma frase 

Token Tag POS Tagger 

Amazônia prop 

tem v-fin 

contaminação n 

por prop 

petróleo n 

Fonte: Elaboração própria 

Desta forma, processar uma sentença sintaticamente envolve determinar o sujeito, 

o predicado, o lugar dos substantivos, verbos, pronomes, etc. Os problemas encontrados 

nesses passos estão relacionados ao problema inerente à linguagem, ou seja, uma unidade 

léxica se comportar de formas variadas, em diferentes contextos. Por exemplo, “Vou 

comer apenas um salgado na hora do almoço”, nessa frase o termo “salgado” é um 

substantivo, enquanto na frase “O feijão ficou muito salgado! ” O termo é usado como 

um adjetivo. Portanto faz-se necessário identificar o contexto em questão para que se 

possa indicar o sentido correto da sentença.  

                                                 
4 http://www.linguateca.pt/floresta/corpus.html 



 
 

 

Identificar a estrutura sintática de uma sequência de palavras é apenas um passo 

na determinação do seu significado. Esta identificação fornece um objeto estruturado que 

é mais passível de manipulação e interpretação. A análise semântica lida com o 

significado de palavras e frases, representar o que são palavras, sentenças e a que se 

referem. O objetivo é reduzir as estruturas sintáticas e fornecer o significado. Já a análise 

pragmática lida com a ambiguidade do texto, analisando o contexto no qual está 

empregado, sendo um passo importante no que diz respeito à extração de significado. 

Ao final da etapa de pré-processamento, forma-se o dicionário de termos ou 

vocabulário, onde diferentes representações de Modelos de Linguagem (Language 

Model) podem ser utilizadas. Modelagem de Linguagem é o problema central de várias 

tarefas de processamento de linguagem natural, como fala para texto, sistema de 

conversação e resumo de texto. Um modelo de linguagem treinado aprende a 

probabilidade de ocorrência de uma palavra com base na sequência anterior de palavras 

usadas no texto. Os modelos de linguagem podem ser operados em nível de caractere, 

nível de janelas de n tokens sucessivos (n-grams), nível de frase ou mesmo nível de 

parágrafo [ROSENFELD, 2010, JOZEFOWICZ et al, 2016]. 

Um Modelo de Linguagem probabilístico é uma modelagem estatística que se 

propõe a estimar com a máxima probabilidade de acerto a próxima palavra de um texto, 

baseado no conhecimento das palavras precedentes. Os modelos de linguagem podem ser 

caracterizados, em termos probabilísticos, em duas famílias principais: os modelos 

Geradores (Generative Models) e os modelos Condicionais (Discriminative Models). Os 

modelos Geradores têm como objetivo obter uma distribuição conjunta dos dados de 

entrada e de saída. Por exemplo, supondo que os dados de entrada são séries de n palavras 

que compõem uma avaliação de algum produto, 𝑥 = {𝑥 , 𝑥 , . . . , 𝑥 }, e que os dados de 

saída são categorias de sentimento para esta avaliação 𝑦 , um modelo Gerador iria 

construir a função de probabilidade conjunta 𝑝(𝑥 , 𝑦 ). Um modelo gerador será treinado 

com vistas a produzir amostras inteiras, no caso avaliações, de acordo com a distribuição 

percebida a partir dos dados do treinamento [RAFAL et al, 2016]. 

Os modelos Condicionais têm como objetivo obter uma distribuição condicional 

dos dados. Esses modelos não geram conteúdo, mas sim produzem recomendações 

quanto as probabilidades de um dado de saída dado um conjunto de dados de entrada. Isto 

significa que, mantendo o exemplo anterior, um modelo Condicional poderia construir a 



 
 

 

função 𝑝(𝑦  |𝑥 , 𝑥 , . . . , 𝑥 ). Neste caso, um modelo condicional seria adequado para 

atuar como classificador para as categorias 𝑦, recebendo como entradas as sentenças 𝑥 .  

A partir da década de 1980, foram propostos modelos de linguagem cujos 

atributos eram aprendidos por meio de Redes Neurais, visando capturar alguma 

regularidade no texto. Quando tomados em conjunto, diferentes atributos podem ser 

combinados em vetores que sintetizam importantes aspectos de um texto. Se os atributos 

utilizados são de fato representativos em termos de ganho de informação, é possível 

utilizar classificadores, tais como os de Regressão Logística, para determinar a classe 

mais provável de uma sentença tomando como base sua representação vetorial apenas 

[HINTON, 1986]. Isso sinaliza que é possível, em muitos casos, converter um texto em 

um vetor de atributos (ou em outro tipo de vetor) e utilizar algoritmos de aprendizagem 

de máquina para efetuar tarefas de classificação sobre os textos de entrada analisado. 

2.12 Questões / Problemas 

Questões problema a analisar: 

 Arquiteturas com modelos neurais recorrentes podem ser utilizadas para classificação 

supervisionada a partir do corpus para a tarefa de classificação de notícias como 

verdadeiras ou falsas? 

 Que impacto que a utilização de profundidade nos modelos neurais traz para a tarefa 

em análise? 

 Que diferenças de resultado há entre as abordagens aceleradas por GPU e as redes 

recorrentes tradicionais? 

 Que desempenho pode ser alcançado com a utilização de entradas categóricas? 

 É possível melhorar o desempenho dos modelos com a utilização de Word 

Embeddings aleatórios? 

 É possível melhorar o desempenho dos modelos com a utilização de Word 

Embeddings pré-treinados? 

 É possível superar o melhor desempenho obtido diretamente com os modelos 

anteriores com alguma outra técnica ou estratégia de processamento? 

 



 
 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

A abordagem metodológica adotada no presente estudo é a Pesquisa Exploratória 

com Estudo de Caso. Segundo [GIL, 2002], as “Pesquisas exploratórias tem como 

propósito proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito”, estando, portanto, em perfeito alinhamento com o objetivo do trabalho.  

Quanto à finalidade, a pesquisa desenvolvida neste trabalho pode ser classificada 

como Aplicada, tendo-se em vista que procura produzir primariamente a difusão de 

conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problema específico 

[PROVDANOV e FREITAS, 2013]. 

Para fins de organização, dividiu-se o conjunto teórico a ser explorado em duas 

temáticas: Representação Distribuída e Word Embeddings (Tabela 4) e Redes Neurais 

Recorrentes Redes Neurais Recorrentes para NLP (Tabela 5). 

Tabela 4. Obras relacionadas para referência em Representação Distribuída e Word 
Embeddings. 

Título Descrição Autores principais Ano 

A neural probabilistic 
language model 

Este artigo introduziu o uso de redes 
neurais para produção de modelos de 
linguagem 

Bengio, Ducharme, 
Vincent e Jauvin 

2003 

A Scalable Hierarchical 
Distributed Language Model 

Este artigo introduziu um modelo de 
linguagem hierárquico com redes 
neurais 

Mnih e Hinton 2009 

Natural Language Processing 
(Almost) from Scratch 

Este artigo propôs um modelo de 
aprendizagem fim-a-fim para NLP 

Collobert, Weston e 
Bottou. 

2011 

Linguistic Regularities in 
Continuous Space Word 
Representations 

Este artigo demonstra que vetores de 
palavras capturam similaridade 
semântica 

Mikolov, Yih, Zweig 2013 

Distributed Representations of 
Words and Phrases and Their 
Compositionality 

Este artigo introduziu melhorias como a 
técnica Negative Sampling para o 
skipgram 

Mikolov, Sutskever, 
Chen, Corrado e Dean 

2013 

Efficient estimation of word 
representations in vector 
space 

Este artigo introduziu o método 
word2vec, skiggram e CBOW. 

Mikolov, Chen, 
Corrado e Dean 

2013 

Distributed representations of 
sentences and documents 

Este artigo estendeu o word2vec para 
produzir representações de sentenças 

Le e Mikolov 2014 

Don’t count, predict! 
Este artigo mostrou que modelos 
baseados em predição superam modelos 
de contagem 

Baroni, Dinu e 
Kruszewski 

2014 

Glove: Global vectors for 
word representation 

Este artigo introduziu o método GloVe 
Pennington, Socher e 

Manning 
2014 

Bag of Tricks for Efficient 
Text Classification 

Este artigo introduziu o método 
FastText 

Joulin, Grave, 
Bojanowski e 

Mikolov 
2016 

Word2vec parameter learning 
explained 

Este artigo contribuiu com a 
visualização do funcionamento do 
modelo word2vec 

Xin Rong 2016 

Portuguese Word 
Embeddings: Evaluating on 

Este artigo faz um estudo comparativo 
entre Word Embeddings gerados por 4 

Hartmann, Fonseca 
Shulby et al. 

2017 



 
 

 

Word Analogies and Natural 
Language Tasks 

diferentes métodos para o idioma 
Português 

A Survey of Cross-lingual 
Word Embedding Models 

Este artigo faz uma revisão de técnicas 
de Word Embeddings em mais de um 
idioma 

Ruder, Vulić e 
Søgaard 

2017 

Deep contextualized word 
representations 

Este artigo introduziu o modelo ELMo, 
novo estado da arte em Word 
Embeddings 

Peters, Neumann, 
Iyyer 
et al. 

2018 

Fonte: elaboração propria a partir das referencias coletadas. 

Tabela 5. Obras relacionadas para referências em Redes Neurais Recorrentes em NLP. 

Título Descrição Autores principais Ano 

Long short-term memory Este artigo introduziu o conceito de LSTMs 
Hochreiter e 
Schmidhuber 

1997 

Supervised Sequence Labelling 
with Recurrent Neural 
Networks 

Tese de Doutorado que abordou a utilização 
de LSTMs para rotulação de sequências 

Alex Graves 2008 

Recurrent neural network based 
language model 

Este artigo aplicou redes recorrentes para 
treinar um modelo estatístico de linguagem 

Mikolov, Karafiát, 
Burget e Černocký 

2010 

Training Recurrent Neural 
Networks 

Tese de Doutorado que introduziu avanços 
nos métodos de treinamento de RNNs 

Ilya Sutskever 2013 

On the difficulty of training 
Recurrent Neural Networks 

Este artigo analisa os problemas dos 
gradientes explosivos e desvanescentes e 
introduziu a técnica de Gradient Clipping 

Pascanu, Mikolov e 
Bengio 

2013 

Generating sequences with 
recurrent neural networks 

Este artigo demonstrou a geração 
sequências complexas de caracteres com 
LSTMs 

Alex Graves 2013 

Recursive Deep Learning For 
Natural Language Processing 

Tese de Doutorado que representou um 
marco no uso de redes recorrentes para NLP 

Richard Socher 2014 

On the Properties of Neural 
Machine Translation: Encoder-
Decoder Approaches 

Este artigo propôs a arquitetura GRU, 
Gated Recurrent Units como alternativa de 
RNN 

Cho, van 
Merrienboer, 

Bahdanau e Bengio 
2014 

Empirical evaluation of gated 
recurrent neural networks on 
sequence modeling 

Este artigo mostrou que as GRUs podem ter 
desempenho comparável às LSTMs em 
algumas aplicações e tarefas 

Chung, Gulcehre, 
Cho e Bengio 

2014 

Sequence to sequence learning 
with neural networks 

Este artigo propõe uma arquitetura com 
LSTMs profundas para tradução automática 

Sutskever, Vinyals e 
Le 

2014 

From feedforward to recurrent 
LSTM neural networks for 
language modeling 

Este artigo compara o desempenho de 
modelos de linguagem baseados em LSTMs 
com o de modelos baseados em contagem 

Sundermeyer, Ney e 
Schlüter 

2015 

Visualizing and Understanding 
Recurrent Networks 

Este artigo utilizou LSTMs para 
modelagem de sequências a nível de 
caractere 

Karpathy, Johnson e 
Fei-Fei 

2015 

Recurrent Convolutional Neural 
Networks for Text 
Classification 

Este artigo utilizou redes convolucionais 
recorrentes para classificação com contexto  

Lai, Xu, Liu e Zhao 2015 

Semi-supervised Sequence 
Learning 

Este artigo propõe estratégias de pre-
treinamento para aumentar a estabilidade e 
a generalização de redes LSTM 

Dai e Le 2015 

Document Modeling with Gated 
Recurrent Neural Network for 
Sentiment Classification 

Este artigo utilizou LSTMs e GRUs para 
produzir representações semânticas de 
documentos para análise de sentimentos 

Tang, Qin e Liu 2015 

Image Captioning with Deep 
Bidirectional LSTMs 

Este artigo mostra a geração de legendas a 
partir de imagens com LSTMs bidirecionais 

Wang, Yang, Bartz 
e Meinel 

2016 

A Joint Many-Task Model: 
Growing a Neural Network for 
Multiple NLP Tasks 

Este artigo propõe um modelo hierárquico 
com LSTMs para múltiplas tarefas de NLP 

Hashimoto, Xiong e 
Tsuruoka 

2016 

Regularizing and Optimizing 
LSTM Language Models 

Este artigo propõe analisa e propõe duas 
estratégias de regularização de LSTMs 

Merity, Keskar e 
Socher 

2017 

Fonte: elaboração propria a partir das referencias coletadas. 

 



 
 

 

A linguagem de programação adotada é Python, que é uma das mais difundidas 

na comunidade de Machine Learning [DODGE, 2017], além de ser muito versátil e rica 

em bibliotecas relacionadas ao tema. Os Frameworks de Machine Learning utilizados são 

o TensorFlow™5 e o Keras. Os códigos-fonte dos programas escritos durante o trabalho 

se encontram disponíveis em um repositório da plataforma GitHub6, com licença de 

software MIT. Os hiperparâmetros dos algoritmos de otimização são inicializados 

conforme os valores default recomendados em cada método, sendo feitos ajustes finos 

quando necessário.  

Para execução e treinamento local dos modelos, utiliza-se um processador 

QuadCore Intel®7 Core™ i7-4500 @1.8GHz, com 8 GB de RAM e placa gráfica Intel® 

HD Graphics 4400. Em virtude do alto requisito computacional que algumas arquiteturas 

com redes recorrentes possuem, são utilizados os serviços de computação em nuvem do 

Google Collaboratory, Google Colab8, para o seu treinamento. Os algoritmos 

implementados adotam a estratégia de vetorização (evitando loops explícitos em código 

e melhorando a velocidade de treinamento) e, onde possível, utilizando estruturas 

executáveis em GPU. 

3.1 Coleta dos Dados 

Para subsidiar os experimentos, foram coletados dados de duas das principais 

organizações de checagem de fatos (fact-checking) do Brasil: os sites “Aos Fatos” 9 e 

“Agência Lupa” 10. A coleta se deu de forma automática durante 5 meses, de agosto a 

dezembro, do ano de 2018 11. Deve-se destacar que as bases coletadas foram previamente 

rotuladas pelos jornalistas destas Agências de checagem de fatos de forma manual. A 

metodologia utilizada por eles pode ser vista em detalhes em seus próprios sítios. 

Durante a fase de coleta, observou-se que a forma de registro das notícias era 

distinta para cada site. Algumas diferenças foram observadas até mesmo entre notícias de 

um mesmo site. Desta forma, foi necessário realizar adaptações contínuas no crawler. 

                                                 
5 TensorFlow, o logo TensorFlow e todas as marcas relacionadas são marcas registradas de Google Inc. 
6 Endereço de aceso do repositório: https://github.com/jairo-nlp/RNNnews 
7 Intel, o logo Intel, o logo Intel Inside e Intel Core são marcas registradas de Intel Corporation. 
8 Acesso ao site do Google Colab: https://colab.research.google.com 
9 Site Aos Fatos. Endereço eletrônico: https://aosfatos.org/ 
10 Site da Agência Lupa. Endereço eletrônico: https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/ 
11 A coleta dos dados foi realizada por meio de um crawler desenvolvido in-house por alunos de graduação 
do grupo de pesquisa no qual se insere esta dissertação. 



 
 

 

Adicionalmente, inspeções manuais foram realizadas para assegurar que os dados 

estavam sendo recebidos corretamente. Alguns pequenos problemas identificados foram 

ajustados manualmente, sempre que necessário, buscando elevar a qualidade dos dados 

coletados. 

Para a realização dos experimentos, foram definidas duas bases de dados, 

chamadas de B1 e B2. A primeira base (B1) é composta de notícias extraídas do site “Aos 

Fatos” (“Aos Fatos” foi a fonte única da base B1 por ter sido a primeira base coletada) e 

a segunda base (B2) contém as notícias da Base B1 e as notícias do site “Lupa”. Esta 

divisão teve por finalidade avaliar o desempenho obtido pelos modelos neurais quando 

são treinados apenas com notícias de uma fonte única em comparação com o desempenho 

obtido para notícias de múltiplas fontes.  

A seguir, algumas características quantitativas das bases são apresentadas de 

forma gráfica. A Figura 12 mostra um histograma do comprimento de cada notícia da 

base B1, enquanto o faz o mesmo para a base B2. 

Figura 12. Histograma do comprimento de notícias da Base B1. 

 

Fonte: Elaboração própria. 



 
 

 

 

Figura 13. Histograma do comprimento de notícias da Base B2. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Nota-se a partir dos gráficos que as curvas são bastante semelhantes para ambas 

as bases. A base B2 possui maior granularidade no histograma em função do maior 

tamanho, mas não se percebe qualquer diferença relevante entre as bases neste aspecto. 

O valor médio encontrado para a base B1 foi de aproximadamente 107 caracteres por 

notícia, com 72 caracteres de desvio padrão. Por sua vez, o valor médio encontrado para 

a base B2 foi de aproximadamente 104 caracteres por notícia, com 67,1 de desvio padrão. 

Analogamente, observa-se que o número de palavras por notícia em cada base 

também se mostrou bastante parecido. O valor médio encontrado para a base B1 foi de 

19 palavras por notícia, com 12,4 de desvio padrão. Por sua vez, o valor médio para a 

base B2 foi de cerca de 18 palavras por notícia, com 11,5 de desvio padrão. A Figura 14 

mostra o comportamento desta métrica para a base B1, enquanto que a  Figura 15 faz o 

mesmo para a base B2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 14. Histograma do número de palavras por notícia na Base B1 . 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 15: Histograma do número de palavras por notícia na Base B2 

 

Fonte: elaboração própria 

Ou seja, a base B1 possui grande equilíbrio, enquanto a base B2 possui 10 pontos 

percentuais a mais notícias de Falsas do que tem de notícias Verdadeiras. Este 

desequilíbrio é natural e não impactou nos modelos, como será visto. 

A Tabela 6 resume o comparativo entre as bases. 

Tabela 6. Tabela comparativa entre as bases B1 e B2. 

 Base B1 Base B2 
Fonte dos dados “Aos Fatos” “Aos Fatos” e “Lupa” 
Número de notícias 1187 notícias 2998 notícias 
Comprimento máximo 477 caracteres 700 caracteres 
Número de classes 7 classes 7 classes 



 
 

 

Caracteres/notícia 107 (média) / 72,0 
(desvio p.) 

104 (média) / 67,1 
(desvio p.) 

Palavras/notícia 19 (média) / 12,4 (desvio 
p.) 

18 (média) / 11,5 
(desvio p.) 

Proporção 
Verdadeiro/Falso 

50,2% (V) / 49,8% (F) 44,9% (V) / 55,1% (F) 

3.2 Preparação dos Dados 

O pré-processamento dos dados é uma etapa de ajuste dos dados coletados com a 

finalidade de remover informações desnecessárias, irrelevantes ou até mesmo prejudiciais 

para o treinamento do modelo na tarefa desejada, no caso de serem dados errados ou 

corrompidos pelo processo de coleta, por exemplo. Em muitos casos, o pré-

processamento realiza simplificações nos dados brutos, sem, no entanto, descaracterizá-

los em algum aspecto fundamental.  

Vale observar que, diante da ampla gama de diferentes tarefas em NLP, as 

necessidades e objetivos de cada problema podem ser consideravelmente diferentes e 

algumas vezes até antagônicas. Assim, não há uma lista universal de quais operações 

devem ou não ser realizadas no pré-processamento do corpus. Tais definições variam 

caso a caso, em função das particularidades da tarefa, domínio, quantidade de dados 

disponíveis, qualidade dos dados, etc. 

As operações de pré-processamento adotadas para este estudo foram as seguintes: 

conversão para minúsculas, retirada de palavras vazias (stopwords), remoção de 

pontuações, retirada de palavras frequentes (palavras frequentes no idioma e não no 

corpus), remoção de notícias sem rótulo e remoções pontuais de caracteres inválidos. 

Nem todas as operações citadas foram aplicadas para todos os experimentos, sendo 

indicado em cada caso a condição do dataset utilizado como entrada para o modelo. 

Em função dos objetivos do trabalho, os números foram preservados (i.e., não 

foram convertidos para um token único numérico), assim como os acentos das palavras. 

As siglas e nomes de organizações (tais como partidos políticos) também foram 

preservadas, bem como alguns caracteres com potencial sentido semântico, como o 

símbolo de porcentagem (“%”). A Tabela 7 traz exemplos de como ficaram os dados após 

as operações de pre-processamento. 



 
 

 

Tabela 7. Amostras de notícias após pre-processamento, onde o rótulo TRUE significa 
que a notícia é verdadeira e FALSE que a notícia é falsa. 

Rótulos Notícias 

FALSE 
antônio carlos de almeida castro kakay é um dos quatro 
advogados responsáveis pela defesa de adélio bispo 

TRUE paulo guedes nunca teve nenhuma vivência no serviço público 
FALSE lula detém 52% das ações da folha de são paulo 

TRUE 
bolsonaro nunca aprovou um projeto de segurança em 28 anos 
fernando haddad pt em entrevista à rádio cbn 

FALSE roger waters envolvido em esquema de corrupção do pt 

TRUE 
hoje são paulo tem 328 mil crianças frequentando creches joão 
doria psdb 

FALSE farinata foi proposta pela doutora zilda arns joão doria psdb 
FALSE vaza áudio haddad manuela tramando contra exército bolsonaro 
 

Para viabilizar a utilização desses dados como entradas em redes LSTM, é preciso 

que todos as notícias, que até este momento ainda estão em formato textual, sejam 

convertidas para um formato vetorial. Originalmente, cada notícia é coletada como uma 

longa sentença única, sem maior estrutura. Um primeiro passo para fazer a conversão 

desejada é transformar cada notícia em uma sequência de palavras e cada palavra em um 

elemento textual (token), um processo chamado de “tokenização”. Um exemplo do fruto 

deste processo pode ser visto na Tabela 8. 

Tabela 8. Amostras de notícias convertidas em sequências de palavras (tokens). 

Rótulos Notícias 

FALSE 
"antônio","carlos","de","almeida","castro","kakay","é","um","dos",
"quatro","advogados","responsáveis","pela","defesa","de","adélio",
"bispo" 

TRUE 
"paulo","guedes","nunca","teve","nenhuma","vivência","no","servi
ço","público" 

FALSE 
"lula","detém","52”, 
“%","das","ações","da","folha","de","são","paulo" 

TRUE 
"bolsonaro","nunca","aprovou","um","projeto","de","segurança","e
m","28","anos","fernando","haddad","pt","em","entrevista","à","rá
dio","cbn" 

FALSE 
"roger","waters","envolvido","em","esquema","de","corrupção","d
o","pt" 

TRUE 
"hoje","são","paulo","tem","328","mil","crianças","frequentando","
creches","joão","doria","psdb" 

FALSE 
"farinata","foi","proposta","pela","doutora","zilda","arns","joão","d
oria","psdb" 



 
 

 

FALSE 
"vaza","áudio","haddad","manuela","tramando","contra","exército"
,"bolsonaro" 

 

Neste ponto, pode ser levantada uma objeção em relação ao processo de 

tokenização. A saber, nomes como o de “Paulo Guedes” ou o de “Antônio Carlos de 

Almeida Castro” representam, neste contexto, apenas uma unidade semântica. Contudo, 

seguindo a sistemática aqui descrita, restam separados como dois tokens independentes. 

Esta é uma simplificação do modelo, que é mitigada em função do uso de redes 

recorrentes, que, por sua natureza sequencial, poderão aprender a fazer a correlação entre 

os tokens quando fornecidos na ordem indicada. Esta simplificação tem também mantém 

o modelo analisado do tipo “end-to-end”, isto é, sem aspectos de aprendizagem definidos 

manualmente ou ocasionadas por conhecimento específico do domínio, exceto aqueles 

obtidos automaticamente. 

A seguir, as bases (corpora) são varridas para construir um dicionário onde cada 

token será associado a um número inteiro que o identifica unicamente, considerando para 

isso apenas os tokens encontrados em pelo menos uma notícia da base. As notícias 

“tokenizadas” da Tabela 8 serão, pois, transformadas em sequencias de números inteiros. 

Assim, cada notícia assume uma representação puramente numérica, basicamente um 

vetor, que é a forma de entrada ideal para uma rede neural LSTM. Um exemplo dos 

resultados deste processo está disposto na Tabela 9. 

Tabela 9. Ilustração da conversão de notícias em sequências de números inteiros, ou 
seja, vetores. 

Rótulos Notícias 

FALSE 1 2 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 3 15 16    

TRUE 17 18 19 20 21 22 23 24 25          

FALSE 26 27 28 29 30 31 32 33 34 17         

TRUE 35 19 36 37 38 39 28 40 41 42 43 39 44 45 46 47   

FALSE 48 49 49 39 50 51 52 43           

TRUE 53 34 17 74 54 55 56 57 58 59 60 61       

FALSE 62 63 64 13 65 66 67 59 60 61         

FALSE 68 69 42 70 71 72 73 35           

 



 
 

 

Para fazer com que todas as entradas da rede neural tenham o mesmo 

comprimento, propriedade necessária para LSTMs paralelizáveis, executou-se uma etapa 

de preenchimento dos vetores (padding). Este processo é bastante simples e ocorre da 

seguinte maneira: inicialmente, define-se o comprimento 𝐿 desejado para a entrada. Para 

cada vetor da base, caso seu comprimento seja superior a este limite, descartam-se suas 

dimensões excedentes (> 𝐿). Caso o vetor analisado tenha comprimento inferior ao valor 

desejado, as dimensões ausentes são preenchidas com zeros até atingir o comprimento 

definido. Por fim, se o vetor possuir exatamente o tamanho limite, nada é modificado e o 

processo passa para o próximo vetor 

A Tabela 10 ilustra os resultados deste processo aplicado sobre as notícias 

vetorizadas da Tabela 9. Considera-se, para fins deste exemplo, um comprimento limite 

igual a 12 tokens por notícia. 

Tabela 10. Resultado da aplicação de padding aos dados da Tabela 9 com comprimento 
máximo L = 12 tokens. 

Rótulos Notícias 

FALSE 1 2 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14       

TRUE 17 18 19 20 21 22 23 24 25 0 0 0       

FALSE 26 27 28 29 30 31 32 33 34 17 0 0       

TRUE 35 19 36 37 38 39 28 40 41 42 43 39       

FALSE 48 49 49 39 50 51 52 43 0 0 0 0       

TRUE 53 34 17 74 54 55 56 57 58 59 60 61       

FALSE 62 63 64 13 65 66 67 59 60 61 0 0       

FALSE 68 69 42 70 71 72 73 35 0 0 0 0       

3.3 Treinamento 

A etapa de treinamento em um problema de aprendizagem supervisionada é um 

processo que consiste em aplicar o modelo em seu estado corrente a lotes (batches) de 

treinamento, computar os erros obtidos e determinar quais ajustes devem ser feitos nos 

parâmetros para otimização da métrica de erro escolhida. Desta forma, o modelo irá 

evoluir para maximizar a conformidade de suas predições em relação aos rótulos dos 

dados de treinamento utilizados. Em outras palavras, o modelo irá aprender a se ajustar 



 
 

 

aos dados de treinamento oferecidos. Este processo ocorre iterativamente até que um 

critério de parada seja atingido, como o número máximo de épocas de treinamento 

[MOHRI, 2012]. 

Nos experimentos realizados, optou-se por dividir os dados de entrada em dois 

grupos: os dados de treinamento e os de validação. O conjunto de dados de treinamento 

é aquele cujas notícias serão efetivamente utilizadas para gerar os ajustes no modelo 

através do algoritmo de retropropagação. Já os dados de validação, por sua vez, são 

utilizados apenas posteriormente ao treinamento em si para “validação”. Isto é, eles são 

destinados exclusivamente para aferir o desempenho de cada configuração testada. Esta 

forma de validação tende a ser mais fidedigna, uma vez que os dados utilizados para 

validação não foram vistos pelo modelo em tempo de treinamento e, portanto, um bom 

desempenho medido no conjunto de validação indica boa capacidade de generalização do 

aprendizado. 

As notícias coletadas foram originalmente classificadas pelas respectivas agências 

em até sete categorias (Tabela 11). No entanto, os experimentos aqui realizados buscaram 

distinguir apenas entre notícias Verdadeiras e Falsas. Deste modo, fez-se uma filtragem 

nas bases, deixando em ambos os conjuntos de entrada apenas as notícias rotuladas como 

Verdadeiras ou Falsas. 

 

Tabela 11. Descrição das etiquetas de classificação de notícias presentes nas bases B1 e 
B2. 

Classe Descrição 

Verdadeiro A informação está comprovadamente correta. 

Falso A informação está comprovadamente incorreta. 

Distorcido 
A informação está correta, mas é apresentada com o intuito de 
confundir. 

Contraditório 
A informação contradiz outra difundida antes pela mesma 
fonte. 

Exagerado A informação está no caminho correto, mas houve exagero. 

Impreciso 
A informação está correta, mas o leitor merece mais 
explicações. 

Insustentável Não há dados públicos que comprovem a informação. 



 
 

 

 

3.3.1 TÉCNICA DE VALIDAÇÃO 

A estratégia adotada para a divisão de dados foi o hold-out. De cada base (B1 ou 

B2), 80% das notícias foram destinadas para o conjunto de treinamento e os 20% restantes 

para o conjunto de validação. Alguns testes preliminares foram feitos com separação de 

15%, mas não produziram diferenças no desempenho do modelo. Sendo assim, o valor 

de 20% de separação (validation split) foi utilizado para os todos os experimentos 

reportados. 

O processo de amostragem utilizado procurou manter um balanceamento dos 

dados dentro dos conjuntos de treinamento e de validação. Convém que exista equilíbrio 

na proporção de classes dos dados gerados. Se, após a amostragem inicial, por exemplo, 

for identificado desbalanceamento significativo entre o número de notícias Verdadeiras e 

Falsas em qualquer dos datasets gerados (de treinamento ou de validação), continua-se o 

processo de amostragem dos dados até que os datasets gerados tenham equilíbrio. Este 

cuidado é importante, visto que uma discrepância grande na proporção entre as classes 

dentro de um dos datasets poderia fazer com que algum modelo atingisse resultados 

superiores apenas escolhendo a classe majoritária do dataset, ao invés de captar 

regularidades presentes nos dados de entrada. 

Com relação à atualização dos dados, durante os testes, a cada alteração na 

arquitetura ou nas configurações do modelo, novos conjuntos de treinamento e validação 

foram produzidos. Este procedimento resampling buscou diluir eventuais distorções que 

poderiam advir do uso de um só conjunto fixo de treinamento e de validação em todos os 

testes. Ou seja, cada modelo é treinado apenas uma vez, porém a cada modificação na 

arquitetura do modelo (gerando um novo modelo), ocorre uma amostragem nova para 

gerar os conjuntos de treinamento e validação deste modelo. 

Um classificador deve apresentar bom desempenho independentemente de que 

amostra dos dados lhe é apresentada em tempo de treinamento, desde que tal amostra seja 

suficiente para o aprendizado. Ao refazer a amostragem dos dados a cada modificação, 

assegura-se que o desempenho dos diferentes modelos testados foi verificado não apenas 

em um arranjo específico de treinamento e validação, mas por diversas amostragens 

independentes de dados [MOHRI, 2012]. 



 
 

 

3.3.2 TÉCNICA DE OTIMIZAÇÃO 

Para o algoritmo de otimização, foram testados os métodos Adam e SGD 

(Stochastic Gradient Descent). O desempenho dos modelos gerados com ambos os 

métodos de otimização foi o mesmo, quando medidos pelo erro de validação. Contudo, 

ficou evidente que os testes com o método Adam produziram performance computacional 

bastante superior. O método SGD, como lhe é característico, produz curvas de validação 

mais suaves, com menores oscilações. Contudo, este benefício é ofuscado pelo tempo 

total de treinamento que ele requer, muito mais extenso. Desta forma, para permitir maior 

agilidade na realização dos experimentos, estes foram conduzidos utilizando apenas com 

o método de otimização Adam, conforme a implementação padrão do método no 

framework Keras/Tensorflow. 

3.3.3 MÉTRICAS UTILIZADAS 

A métrica utilizada foi para avaliação do desempenho final dos modelos foi a 

acurácia de validação (validation accuracy). Durante o treinamento, algumas métricas 

foram testadas para cálculo dos deltas para atualização dos pesos, como, por exemplo, a 

perda absoluta de treinamento (training loss) e a acurácia de treinamento (training 

accuracy). Os resultados obtidos em testes preliminares indicaram que a utilização da 

acurácia de treinamento isoladamente era adequada e esta foi a métrica adotada para os 

experimentos reportados. 

A função de perda utilizada foi a Entropia Cruzada Binária (Binary Cross-

Entropy). A escolha desta função é natural, visto que o problema estudado pode ser visto 

como uma classificação binária.  

3.3.4 PERSONALIZAÇÃO DO TREINAMENTO 

Foram implementadas duas funções para personalização do processo de 

treinamento oferecidas pelo Keras, chamadas callbacks. Segundo a documentação oficial, 

uma callback é uma função (pré-definida ou feita pelo usuário) que pode ser executada 

automaticamente pelo Keras em determinados estágios do processo de treinamento.  

Essas funções são utilizadas para permitir visão e dar acesso aos estágios internos do 

modelo durante treinamento, para capturar condições e estatísticas deste processo ou 

qualquer outra operação que deva ser executada periodicamente ou em um momento ou 

evento específico durante o treinamento. 



 
 

 

A primeira callback utilizada é chamada early stopping. Ela é a responsável por 

sinalizar a parada antecipada do treinamento. Para configuração da parada antecipada, é 

preciso estabelecer uma métrica de parada e uma janela de tolerância. No caso, utilizou-

se a métrica “perda de validação” (validation loss) com janelas de tolerância (patience) 

variando de 10 a 50, a depender do modelo investigado. Caso o critério de parada 

antecipada não fosse atingido, um limite máximo de épocas (epochs) foi configurado para 

o valor de 100 épocas. Este limite foi definido manualmente, apenas para fins de 

precaução, mas, na prática, a parada antecipada atuava encerrando o treinamento com um 

número bem menor de épocas, dado que o desempenho não era melhorado. 

Cabe ressaltar que o ponto de parada do treinamento com a utilização de early 

stopping é inerentemente variável, posto que depende da evolução do treinamento em 

cada caso. Isto está descrito na documentação da call-back 12, tendo sido também 

observado nos experimentos conduzidos. Independentemente do número de épocas 

transcorridas, caso a métrica de parada permaneça estagnada ou regrida em relação a seu 

pico recente, a callback de early stopping atua, interrompendo o processo de treinamento, 

após aguardar a janela de paciência definida. Por exemplo, se a paciência escolhida for 

de 5 iterações, o treinamento será interrompido antecipadamente sempre que o modelo 

não apresentar melhoria por mais de 5 épocas seguidas. 

Complementando esta função, a segunda callback implementada, chamada model 

checkpoint, provê a funcionalidade de “ponto de registro” ao longo do processo. Esta 

callback é responsável por salvar em disco arquivos com os pesos dos melhores modelos 

encontrados durante o treinamento. O número de modelos a ser salvo e a forma de 

catalogar estes modelos são configurações possíveis. Posteriormente os arquivos salvos 

podem ser utilizados para recuperar cada um desses modelos. Nos experimentos aqui 

realizados, apenas o melhor modelo de cada configuração foi salvo. 

O resultado reportado para cada modelo testado foi gerado mediante o 

carregamento de pesos do melhor modelo registrado durante o treinamento de sua 

configuração, conforme dados gerados pela callback de checkpoint.  

Note-se que o melhor conjunto de pesos nem sempre será o último modelo gerado 

no treinamento. Isto pode ser visto relembrando que, após certo número de épocas de 

treinamento, haverá uma tendência de elevação no sobre ajustamento. A partir deste 

ponto, embora a continuação do ajuste de pesos ainda reduza o erro de treinamento, ela 

                                                 
12 Fonte: https://keras.io/callbacks/#earlystopping 



 
 

 

já não produz melhoria na métrica de validação. Ou seja, os modelos produzidos após 

este momento começam a perder capacidade de generalização para fora dos dados vistos 

no treinamento. Por esta razão, o desempenho reportado em cada modelo testado é 

referente ao resultado obtido pelo melhor conjunto de pesos segundo a métrica de 

validação, independentemente do momento (epoch) em que este desempenho foi 

alcançado durante o treinamento. 

3.4 Codificação das Entradas 

Esta seção descreve as arquiteturas dos modelos neurais utilizados, bem como as 

variações examinadas. Primeiramente, realiza-se a discussão das formas de entrada dos 

dados para as redes LSTM. Três tipos de entradas foram testados neste trabalho. A saber: 

 Vetores do tipo “One-Hot” 

 Word embeddings com pesos aleatórios (“embeddings Aleatórios”) 

 Word embeddings com pesos pre-treinadas (“embeddings Pre-treinados”) 

3.4.1 Vetores one-hot 

Os vetores do tipo One-Hot são aqueles em que cada token é representado como 

um vetor binário com todos os elementos iguais a zero, exceto um, que representa a 

palavra em questão. Por exemplo, considere-se uma notícia qualquer 𝑖, processada como 

as da Tabela 10. Cada um de seus tokens foi identificado com um número inteiro. 

Considere-se que o vocabulário analisado tenha 256 palavras e que o primeiro token da 

notícia em questão foi identificado com o número “4”. A conversão do token “4” para o 

formato One-Hot resultaria em um vetor 𝑣  como: 

 

𝑣 = [0 0 0 … 0 1 0 0 0 0]

    

 
(12) 

 

Prosseguindo no exemplo, caso o próximo token da notícia fosse identificado pelo 

número “2”, seu vetor 𝑣  no formato One-Hot seria produzido de maneira análoga: 

 

 
𝑣 = [0 0 0 … 0 0 0 1 0 0]

 

 
 

(13) 



 
 

 

 

Note-se que, caso tenha sido aplicada a operação de padding, anteriormente 

descrita, o comprimento do vetor One-Hot produzido deverá ser pelo menos uma unidade 

maior que o tamanho do vocabulário analisado. Isto é requerido pois, durante o padding, 

um elemento de preenchimento é adicionado. Este elemento, normalmente identificado 

pelo token “0”, consome uma dimensão, também precisando ser convertido para um 𝑣 , 

no formato One-Hot: 

 

𝑣 = [0 0 0 … 0 0 0 0 0 1]

 

 (14) 

 

Por simplicidade, admita-se que a notícia 𝑖 do exemplo é uma composta pelos três 

tokens acima e que sua representação após pré-processamento e padding é dada pela 

sequência [4, 2, 4, 0, 0]. É possível reunir todas as representações dos seus tokens em uma 

matriz One-Hot, mantendo a posição relativa (ordem), representando assim a notícia 

inteira em um só agrupamento: 

 

 
𝑛𝑜𝑡í𝑐𝑖𝑎 =   [  𝑣   |  𝑣   |  𝑣   |  𝑣   |  𝑣   ]

 

   (15) 

 

Ou seja, a conversão da notícia 𝑖 para o formato One-Hot produziria, no exemplo 

analisado, a seguinte matriz One-Hot: 

 
𝑛𝑜𝑡í𝑐𝑖𝑎 =   [  𝑣   | 𝑣   |𝑣   |  𝑣   | 𝑣   ]

 

  

=   

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

  

0 0 0 0 0
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
1 0 1 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 1 1

  

⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

(16) 

 

Da mesma maneira, para uma segunda notícia, 𝑗, cuja sequência de tokens seja 

[1, 3, 4, 2, 1], sua representação One-Hot é dada pela matriz a seguir: 

 



 
 

 

 
𝑛𝑜𝑡í𝑐𝑖𝑎 =   [  𝑣   | 𝑣   |𝑣   |  𝑣   | 𝑣   ]

 

  

=   

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

  

0 0 0 0 0
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
0 0 1 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 1 0
1 0 0 0 1
0 0 0 0 0

  

⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

(17) 

 

Assim, sucessivamente, é feito para todas as notícias do dataset, determinando 

uma matriz por notícia. O agregado dessas matrizes é um tensor de entrada que contém a 

representação One-Hot de todas as notícias do dataset. Na terminologia adotada pelos 

softwares utilizados, um tensor é simplesmente uma generalização de um vetor com 

número arbitrário de dimensões. No caso em questão, o tensor de entrada de um dataset 

com notícias possui três dimensões: 

         𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠õ𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = (𝑚,  𝑇 ,  𝑛 ),  

Onde: 

(18) 

 𝑚 é o número de notícias do dataset (i.e., o número de amostras), 

 𝑇  é o comprimento máximo de cada notícia (i.e., o número de tokens por notícia) 

e 

 𝑛  é o tamanho dos vetores One-Hot de cada token (i.e. o tamanho do 

vocabulário).  

Aplicando a Equação 18 a um caso concreto, se o dataset de entrada possui um 

total de 𝑚 = 300 notícias, se cada um de suas notícias possui 𝑇 = 5 tokens após padding 

e se seus vetores One-Hot de cada token tem 𝑛 = 257 posições, então o tensor de entrada 

que será produzido tem dimensões dadas por (300𝑥5𝑥257). Este seria, também, o 

formato exato necessário de entrada dos dados no formato One-Hot para utilizar as 

implementações de camadas de rede LSTM no framework do Keras ou Tensorflow com 

as características numéricas do exemplo citado. 



 
 

 

3.4.2 Word Embeddings 

A representação One-Hot apesar de simples e direta, possui algumas 

características que a tornam menos desejável em muitos casos. Dentre elas, destacam-se 

a alta dimensionalidade associada e a ortogonalidade entre quaisquer pares de vetores 

One-Hot [MANNING, 2015]. O primeiro argumento é consequência da utilização de uma 

coordenada no vetor para cada token do vocabulário. Assim, uma vez que um corpus pode 

ter milhares ou mesmo dezenas de milhares de tokens diferentes, cada vetor One-Hot teria 

o mesmo número elevado de cardinalidade, sendo uma representação altamente esparsa. 

O segundo argumento, a ausência de similaridade entre os vetores, pode ser 

compreendido observando a natureza binária e intrinsecamente ortogonal dos vetores 

One-Hot. Por exemplo, se um dado corpus possui 10 tokens ao todo e contém, dentre eles, 

as palavras “gato”, “cachorro” e “caldeira”, os vetores One-Hot desses tokens poderiam 

ser dados pela codificação: 

 

          𝑔𝑎𝑡𝑜: ↔  𝑣 = [0 0 0 0 0 0 0 1 0 0] (19) 

 𝑐𝑎𝑐ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜: ↔  𝑣 = [0 0 1 0 0 0 0 0 0 0] (20) 

  𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎: ↔  𝑣 = [0 1 0 0 0 0 0 0 0 0] (21) 

   

  𝑣  . 𝑣 = 𝑣  . 𝑣 =  𝑣  . 𝑣 = 0 (22) 

 

Fica claro que a representação One-Hot acima não captura a proximidade 

semântica entre as palavras gato e cachorro, bem como não captura a ausência desta 

proximidade entre as palavras gato e caldeira, posto que em todos os casos os vetores 

produzidos são ortogonais. Ou seja, seu produto interno é sempre nulo (vide Equação 22). 

Verifica-se, portanto, que não há, na representação One-Hot, qualquer informação ou 

indicativo de similaridade semântica entre os diferentes tokens, existindo meramente um 

mapeamento vetorial biunívoco e ortogonal. 

Uma alternativa para mitigar os problemas supracitados é a utilização dos 

princípios da Semântica Distribucional [BARONI et al., 2014]. Esta abordagem 

preconiza que é viável representar uma palavra a partir de seus contextos, uma vez que 

palavras com sentido semelhante tendem a possuir contextos similares [MILLER et al., 

1991]. Isto é, uma representação de cada palavra pode ser inferida através da análise das 

demais palavras que ocorrem frequentemente em seu entorno. Esta ideia é bem sintetizada 



 
 

 

no princípio enunciado por J. R. Firth em 1957: “You shall know a word by the company 

it keeps" [FIRTH, 1957], que pode ser livremente traduzido como “Conhece-se uma 

palavra a partir das palavras que a rodeiam”. 

De fato, algumas das modernas técnicas de produção de vetores de palavras se 

baseiam neste princípio. Segundo Goodfellow et al. (2016), representações distribuídas, 

onde ocorra o compartilhamento de características (features) dos vetores entre 

significados, adquirem vantagem palpável quando uma estrutura complexa (tal como a 

linguagem humana) pode ser representada usando um pequeno número de parâmetros. 

Em suma, representações vetoriais densas (com pequenas dimensões) para 

palavras podem ser obtidas a partir de análises estatísticas ou através de modelos neurais 

não supervisionados de maneira tal que os vetores produzidos preservam relações 

semânticas entre os vocábulos [MIKOLOV, 2013a; PENNINGTON et al., 2014]. Os 

vetores obtidos com tais técnicas são coletivamente conhecidos em NLP como word 

embeddings ou, simplesmente, embeddings. 

Na prática, pode-se visualizar o funcionamento de uma codificação em 

embeddings por meio do exemplo anterior para o dataset considerado com 10 tokens. 

Neste contexto, ao invés de gerar uma representação One-Hot, podem ser produzidos 

embeddings com dimensão 2 (para efeito de demonstração). Uma possível codificação 

para os tokens analisados está ilustrada a seguir: 

 

                𝑔𝑎𝑡𝑜: ↔  𝑣 = [0.14 0.86] (23) 

𝑐𝑎𝑐ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜: ↔  𝑣 = [0.08 0.92] (24) 

  𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎: ↔  𝑣 = [0.97 0.02] (25) 

  

       𝑣  . 𝑣 ≈ 0.80 (26) 

       𝑣  . 𝑣 ≈ 0.15 (27) 

𝑣  . 𝑣 ≈ 0.10 (28) 

 

Observa-se que, diferentemente do caso One-Hot, os vetores 𝑣  e 𝑣  

desta vez apresentam forte similaridade entre si (estimada pelo método dos cossenos), 

tendo um produto interno aproximado de 0,80. Por outro lado, ambos os vocábulos 

possuem baixa similaridade com o vetor 𝑣 , não superando o valor de 0,15. Esta 

disparidade seria esperada intuitivamente pela própria natureza do método, uma vez que 



 
 

 

o contexto médio (as palavras tipicamente encontradas no entorno da palavra analisada) 

de “cachorro” e “gato” é consideravelmente semelhante, dado que ambas são referências 

a animais de estimação. Por outro lado, ao avaliar o contexto médio das palavras “gato” 

e “caldeira” ou “cachorro” e “caldeira”, percebe-se que há baixa intersecção entre esses 

contextos, o que resulta em uma baixa similaridade dos embeddings gerados para esses 

pares de palavras. 

Além da similaridade entre vocábulos afins, os word embeddings são úteis para 

capturar outros tipos de regularidades subjacentes aos dados. Conforme observado por 

Mikolov et al. (2013a), é possível detectar importantes relações semânticas de caráter 

linear (algébrico) entre pares de vetores cujos sentidos indiquem um mesmo critério ou 

eixo de sentido. Um exemplo muito utilizado é o do eixo de gênero. Após treinamento 

em corpus de tamanho adequado para ser representativo para o idioma em questão, os 

vetores das palavras “homem” e “mulher” passam a apresentar uma diferença (vetorial) 

entre si aproximadamente igual à diferença encontrada entre pares de vetores de palavras 

que atendam ao mesmo critério, como os pares “rei” e “rainha” ou “ator” e “atriz”. Vale 

observar que todos esses pares são de vocábulos de sentidos semelhantes, sendo que as 

palavras diferem de seu par basicamente por um mesmo fator, o gênero de cada uma. A 

equação 29 a seguir sintetiza este comportamento, onde 𝑣  é o embedding correspondente 

à palavra 𝑤. 

 (𝑣 − 𝑣 ) ≈ (𝑣 − 𝑣 ) ≈ (𝑣 − 𝑣 ) (29) 

Mikolov et al. (2013b) observou ainda que os embeddings gerados com métodos 

neurais não supervisionados, tais como o word2vec, são capazes de capturar múltiplos 

eixos semânticos. Levy e Goldberg (2014) demonstraram ser possível estabelecer uma 

equivalência matemática entre o resultado encontrado por diversos métodos de obtenção 

de vetores densos de baixa dimensionalidade propostos. De fato, variadas similaridades 

surgem naturalmente quando certos pares de vetores são analisados. Dentre elas, 

destacam-se aqui o relacionamento entre nomes de países e suas respectivas capitais e a 

correspondência entre vetores de diferentes tempos verbais. Uma representação gráfica 

dessas regularidades está descrita na Figura 16. 



 
 

 

Figura 16. Relacionamentos lineares entre embeddings.  

 

Fonte: Adaptada de GOOGLE [2017]. 

Em suma, a utilização de word embeddings como forma de representação vetorial 

das palavras se mostra adequada para várias tarefas em NLP. Em especial, pode ser 

utilizada com sucesso em aplicações de classificação textual. De um lado, como visto 

anteriormente, proporciona sensível redução da dimensionalidade necessária em 

comparação à representação One-Hot, visto que os vetores produzidos (embeddings) são 

densos e distribuídos. Por outro, permite a captura não supervisionada de similaridade 

entre pares de vocábulos, que pode ser expressa, dentre outras métricas, através da 

magnitude do produto interno normalizado dos vetores analisados. 

3.4.1 MÉTODOS PARA GERAÇÃO DE WORD EMBEDDINGS 

Com relação ao algoritmo utilizado para a geração dos embeddings, diferentes 

alternativas foram propostas na literatura. Uma das primeiras técnicas a usar 

eficientemente redes neurais para gerar embeddings foi o método word2vec (com suas 

variantes Skip-gram e CBOW), que foi desenvolvido no Google por Tomáz Mikolov em 

2013 [MIKOLOV, 2013]. Em 2014, o método GLoVe foi proposto por pesquisadores da 

Universidade de Stanford [PENNINGTON et al., 2014]. Em 2016, o método fastText foi 

proposto pesquisadores do Facebook Research [JOULIN et al., 2016]. 

Estudos comparativos foram realizados, inclusive em língua portuguesa 

[HARTMANN et al., 2017], com objetivo de avaliar o desempenho desses métodos em 

tarefas típicas de NLP. O que se observou de modo geral é que o fator preponderante no 

desempenho de um conjunto de embeddings não é o algoritmo específico utilizado (ou 

sua variante, no caso do word2vec), mas sim o tamanho do corpus disponível para seu 

treinamento. Em condições normais, quanto maior o corpus, melhor o desempenho 

obtido. 



 
 

 

Outro fator que influencia o desempenho é a dimensionalidade definida para os 

embeddings. Os valores típicos encontrados na literatura pesquisada vão de valores tão 

pequenos quanto 20 dimensões, quando se deseja uma representação mais compacta ou 

não se tem muitos dados, até valores altos, acima de 1000 dimensões, normalmente 

utilizado com corpora maiores e quando se possui vastos recursos computacionais à 

disposição. 

Um aspecto importante é que os embeddings obtidos a partir de textos de um 

idioma não são conversíveis diretamente para outro idioma de forma trivial. Isto ocorre 

em função das peculiaridades de cada língua. As regularidades e semelhanças de contexto 

das palavras não são homogêneas entre os idiomas. Por exemplo, em língua portuguesa, 

pode-se utilizar a expressão “nem que a vaca tussa” para simbolizar uma situação que tem 

chance desprezível de acontecer. Em língua inglesa, o mesmo sentido pode ser indicado 

com a expressão “when pigs fly” (que poderia ser traduzido como “só quando os porcos 

voarem”). É fácil ver que as palavras “vaca” e “tussa” tendem a ocorrer juntas em 

português com maior frequência do que as palavras “cow” e “cough” em inglês, visto que 

esses são vocábulos que são raramente utilizados juntos fora de uma expressão 

idiomática. Pelo mesmo motivo, os casos onde as palavras “pigs” e “fly” ocorrem juntas 

em inglês tendem superar proporcionalmente os casos em que as palavras “porcos” e 

“voarem” ocorrem em textos escritos em português, uma vez que não há expressão em 

português para porcos que voam e os sentidos destas duas palavras não fazem par 

frequente em outros contextos. 

Por este motivo, tendo em vista que os corpora analisados são exclusivamente 

escritos em língua portuguesa, ainda que haja ampla oferta de embeddings estrangeiros, 

se faz imprescindível utilizar para a tarefa aqui proposta um conjunto de embeddings 

treinado diretamente em língua portuguesa. Neste trabalho, duas formas foram adotadas 

para os embeddings. A saber, para os experimentos com “Embeddings Aleatórios”, 

utilizou-se a geração própria de embeddings. Adicionalmente, para os experimentos com 

“Embeddings Pré-Treinados”, se fazia necessário dispor de um conjunto de vetores 

treinados em grandes corpora no idioma Portugûes. A fonte utilizada foi o repositório do 

NILC da USP [NILC, 2017], que disponibiliza publicamente um amplo conjunto de word 

embeddings em língua portuguesa, gerados por diversas técnicas e com variadas 

dimensionalidades (tamanhos).  

Dentre os métodos de geração disponíveis no repositório do NILC, optou-se por 

utilizar os embeddings produzidos pelo algoritmo FastText. Conforme descrito em 



 
 

 

[Joulin et al., 2016], o método FastText é uma técnica cuja arquitetura foi desenhada para 

permitir modelar com maior fidelidade palavras raras ou fora de vocabulário. Isto é 

positivo para o contexto do presente trabalho, visto que este perfil de entrada é esperado 

em um conjunto de dados que contém desde boatos anônimos, notícias falsas e textos 

virais apócrifos distribuídos com objetivo de persuasão durante campanhas políticas na 

internet.  

É importante ressaltar que esta é uma escolha possível, embora não a única. Um 

único método de embeddings foi utilizado por simplicidade, não tendo sido objeto deste 

trabalho avaliar diferenças de desempenho entre as variadas técnicas de geração de 

embeddings. A investigação ora proposta buscou examinar tão somente o ganho de 

desempenho na classificação das notícias falsas ao utilizar word embeddings (aleatórias 

ou pre-treinadas) como entradas dos modelos neurais, em comparação à linha de base 

obtida com os vetores one-hot. 

3.5 Geração de Word Embeddings 

A utilização de embeddings como primeira camada do modelo de classificação 

neste trabalho foi realizada de duas formas principais. A primeira é a geração de vetores 

com pesos inicialmente aleatórios, que então são treinados em conjunto com o modelo a 

partir dos dados de entrada. A segunda forma é a importação de embeddings prontos, 

previamente treinados. 

3.5.1 Geração de Embeddings com Pesos Aleatórios 

A geração de word embeddings com pesos aleatórios pode ser feita de maneira 

simples através da camada chamada Embedding 13 presente na biblioteca do Keras [Keras, 

2019] e disponibilizada diretamente através do Tensorflow. Esta camada recebe os dados 

categorizados de entrada e produz como saída a matriz de embeddings aleatórios 

treináveis para uso pelas camadas posteriores do modelo neural.  

A utilização da camada Embedding para geração de embeddings aleatórios está 

exemplificada no trecho de código a seguir: 

                                                 
13 As considerações referentes ao uso da camada Embedding estão baseadas na documentação 

oficial do Keras, disponível em https://keras.io/layers/embeddings/. 



 
 

 

 

Código 1. Definição da camada de embeddings aleatórios treináveis no Keras. 

 

Fonte: Elaboração propria 

No trecho de Código 1 , 𝑛_𝑥 indica o número de dimensões de entrada da camada, 

ou seja, o número de tokens do corpus. Já o valor 𝑛_𝑒 indica a dimensão definida para os 

embeddings, ou seja, a dimensão de saída da camada. O qualificador 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒 = 𝑇𝑟𝑢𝑒 

sinaliza ao Keras que os vetores produzidos aleatoriamente nesta camada serão treináveis 

durante o processo de treinamento do modelo neural. Caso este qualificador não fosse 

inserido, os embeddings permaneceriam fixos aos valores aleatórios gerados durante todo 

o treinamento. 

3.5.2 Geração de Embeddings com Pesos Pre-Treinados 

A geração de embeddings com pesos pre-treinados também utiliza a camada 

Embedding do Keras, mas necessita de uma fonte externa com as informações sobre os 

vetores pre-treinados que serão utilizados nesta configuração. Esses dados podem ser 

obtidos, por exemplo, de algum repositório público de embeddings ou mesmo gerados 

independentemente a partir de outros conjuntos de dados, podendo terem sido treinados 

em corpora de maior porte, ou com diferentes métodos. Independentemente do método 

de treinamento, o arquivo com os valores deve ser padronizado contendo as seguintes 

informações mínimas: 

 O número total de tokens do arquivo. 

 A quantidade de dimensões que cada embedding possui. 

 A representação textual de cada token. 

 A representação vetorial de cada token. 

Um exemplo concreto do conteúdo e formato básico de um arquivo base para 

importação de embeddings está ilustrado na Figura 17. O trecho destacado na figura foi 

extraído de um arquivo real utilizado nos experimentos conduzidos neste trabalho. Os 

dados mostrados são referentes a embeddings de Língua Portuguesa obtidos no 



 
 

 

repositório do NILC14. Especificamente, os vetores desta base foram gerados com o 

método FastText15 e possuem dimensão de saída 𝑛_𝑒 igual a 50. 

Figura 17. Arquivo de importação de embeddings pre-treinados. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do NILC/USP. 

Por necessidade de racionalização de tamanho do upload aceito dentro do 

ambiente Colab, um pequeno código de otimização foi desenvolvido para percorrer a base 

completa de embeddings do NILC filtrando apenas os vetores referentes aos tokens 

presentes no dataset. Com isso, ao invés de fazer o carregamento de 930 mil tokens, que 

seria impraticável no Colab, um novo arquivo com aproximadamente 5300 tokens 

(presentes nos datasets B1 e B2) foram carregados. 

Para o carregamento e utilização dos dados pre-treinados no ambiente web do 

Google Colab, já mencionado, verificou-se a necessidade de escrever pequenos códigos 

de apoio. Esses códigos adicionais foram necessários para executar as seguintes 

operações de suporte: 

                                                 
14 http://www.nilc.icmc.usp.br/ 
15 https://fasttext.cc/: é uma biblioteca leve, livre e de código aberto que permite aos usuários aprender 
representações de texto e classificadores de texto. Funciona em hardware padrão e genérico 



 
 

 

 Fazer a importação dentro do ambiente Colab dos pesos pre-treinados a partir de 

arquivo textual, que é o formato padrão encontrado nos repositórios de 

embeddings. 

 Realizar o carregamento em memória da matriz de pesos para uso pelo modelo. 

 Fazer a correspondência entre a indexação das palavras dos conjuntos de dados 

de treinamento e validação em relação aos índices encontrados nos embeddings 

originais. 

Todos os códigos de apoio estão disponíveis na página do GitHub do projeto16. 

Uma possível implementação da geração de embeddings a partir de pesos pre-treinados 

está ilustrada no trecho de código a seguir: 

Código 2. Definição da camada de embeddings pre-treinados no Keras. 

 

Fonte: Elaboração propria 

No Código 2 acima, a 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧_𝑒𝑚𝑏𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔𝑠 é a variável preparada com os pesos 

lidos do arquivo pre-treinado. O valor 𝑇𝑥 indica ao Keras o número de palavras de cada 

sentença, isto é, o número de embeddings por amostra. Para os experimentos conduzidos 

conforme a preparação de dados descrita nas seções anteriores, 𝑇𝑥 deve ser igualado ao 

valor de comprimento definido durante a operação de padding, uma vez que este será o 

número de tokens restante em cada sentença de entrada após o padding, conforme 

explicado na seção 4.2. 

O qualificador 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒 = 𝑇𝑟𝑢𝑒 é opcional. Estando presente, os embeddings 

pre-treinados servem apenas como forma de inicialização determinística dos vetores, 

visto que os pesos finais serão alterados continuamente pelo algoritmo de 

retropropagação em tempo de treinamento, conjuntamente com o resto do modelo. Os 

embeddings gerados serão, portanto, modificados em função dos dados de entrada, se 

adequando ao uso e contexto presentes nos dados de entrada. Já em caso contrário, se este 

qualificador estiver ausente, o Keras apenas mantém a matriz de embeddings pre-

treinados fixa durante o todo o treinamento. 

                                                 
16 Repositório disponível no GitHub com endereço: https://github.com/jairo-nlp/RNNnews 



 
 

 

3.6 Redes Neurais Recorrentes 

Após o processamento das entradas e a geração dos embeddings, os dados estão 

prontos para serem processados pela camada de redes recorrentes, subsequente no 

modelo. Embora existam diferentes implementações de redes recorrentes disponíveis no 

Keras, neste estudo, serão utilizadas apenas as redes LSTM, do inglês Long-Short Term 

Memory [HOCHREITER E SCHMIDHUBER, 1997]. A intenção do trabalho não é a de 

comparar os diferentes tipos de RNNs entre si, mas sim de verificar o impacto que a 

utilização de RNNs gera no desempenho da tarefa de classificação analisada. 

As redes neurais comuns possuem uma limitação relevante em sua aplicabilidade 

para aplicações cujas entradas são sequencias de dados. Quando suas entradas e saídas 

são consideradas vetorialmente, uma rede neural comum, independentemente de seu 

tamanho ou número de camadas intermediárias, produz um mapeamento do tipo Um-

Para-Um [KARPATHY, 2015]. Ou seja, recebem como entrada um número fixo de 

valores, no caso, igual ao número de neurônios da camada de entrada da rede neural; e 

produzem na saída um número também fixo de valores, que é igual ao número de 

neurônios da camada de saída da rede. Uma representação esquemática desta é dada na 

Figura 18. 

Figura 18. Rede Neural tradicional, evidenciando a natureza Um-Para-Um. 

 

Fonte: Adaptado de Karpathy [2015]. 

 

Uma rede recorrente, por sua vez, não tem essa mesma limitação. Ela possui laços 

de realimentação em sua estrutura, utilizando o estado anterior conjuntamente com as 

entradas do estado atual para processar as entradas e gerar as saídas. Desta forma, o 



 
 

 

número de dados de entrada ou de saída pode ser arbitrário. Um esquemático que ilustra 

a aplicação de uma rede recorrente em um dado instante de tempo 𝑡, 𝑡 ∈ [1, 𝑇 ], com 

conjunto de pesos 𝐴, entrada 𝑥  e ativação ℎ  está mostrada na Figura 19. Nesta figura, 

tem-se uma representação na forma compacta de uma RNN, na qual indica-se a 

recorrência por meio do formato da seta de realimentação do estado instante de tempo 

𝑡 − 1. 

Figura 19. Esquema de rede recorrente, evidenciando a presença de laços de 
realimentação. 

 

Fonte: Olah [2015]. 

Por ser recorrente, essa disposição permite processar um número arbitrário de 

entradas 𝑥  com apenas uma matriz de pesos 𝐴. Os pesos de 𝐴 são, portanto, 

compartilhados entre os diferentes instantes no tempo. Com isso, as redes recorrentes são 

capazes de capturar dependências e regularidades complexas em dados sequenciais. Uma 

ilustração da forma de aplicação de uma rede recorrente está na Figura 20, onde o grafo 

computacional compacto da Figura 19 é representado de modo estendido, evidenciando 

a aplicação reiterada dos pesos da matriz 𝐴 e a realimentação do estado prévio 𝑥  para 

o processamento do estado atual 𝑥 . 

Figura 20. Rede recorrente com grafo estendido. 

 

Fonte: Olah [2015]. 

 

Por este motivo, as redes neurais recorrentes são frequentemente utilizadas para 

realizar o processamento de dados sequenciais, tais como dados temporais ou sentenças 

textuais. Elas conferem grande flexibilidade aos modelos com dados sequenciais, 



 
 

 

podendo ser combinadas em diversas arquiteturas. A Figura 21 exemplifica algumas das 

configurações possíveis com redes recorrentes. Em cada caso, o número de repetições é 

uma escolha do projetista do modelo, não ficando limitado ao caso Um-Para-Um. 

Figura 21: Diferentes arranjos de redes recorrentes. 

 

Fonte: Karpathy [2015]. 

A tarefa de classificação aqui analisada utilizará o arranjo recorrente Muitos-Para-

Um, apresentado na Figura 22. Esta formação se adequa bem ao objetivo em questão, 

visto que cada amostra possui como entrada uma sequência de palavras (sentença com 

comprimento 𝑇 ) e apenas uma saída: o rótulo de Verdadeiro ou Falso a ser indicado pelo 

modelo. A Figura 22, a seguir, delineia esta estrutura para uma sentença de entrada 

composta pelos tokens 𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 .  

Figura 22. Estrutura neural recorrente Muitos-Para-Um empregada para a tarefa de 
classificação de notícias falsas. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 



 
 

 

Nota-se que não se trata do fornecimento de um único embedding para a rede, mas 

sim de uma sequência de vetores, sendo que a RNN executa o processamento de cada um 

deles, acumulando um estado interno dependente de cada entrada anterior. Ao final, é 

gerada uma única saída, que é utilizada para identificar o nível de confiança da notícia. 

A cada instante 𝑡, a RNN utiliza como entrada o vetor de entrada 𝑥  e o vetor 

de estado interno ℎ  produzido pela entrada anterior, 𝑥 . Neste caso, a predição 

do modelo é dada pelo vetor de saída 𝑦 . 

Existem múltiplas formas de implementar uma rede recorrente. Basicamente, é 

necessário apenas que haja conexões cíclicas no grafo computacional da rede [GRAVES, 

2012]. A Figura 23 apresenta um exemplo de estrutura interna de uma RNN básica. 

Figura 23. Exemplo de estrutura interna de uma rede recorrente básica. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ainda para o exemplo de RNN mostrado na Figura 23, o processamento realizado 

no instante 𝑡 está capturado pelas equações 30 e 31 a seguir. Como pode ser visto, os 

parâmetros treináveis pelo modelo são as matrizes de pesos 𝑊 , 𝑊 , 𝑊  e 𝑊 , além 

das polarizações 𝑏  e 𝑏 . Vale observar que as funções 𝑡𝑎𝑛ℎ e 𝜎 adotadas aqui são apenas 

exemplos. Outras funções de ativação, como a 𝑅𝑒𝐿𝑈, poderiam ser utilizadas sem 

problemas, contanto que fossem funções não-lineares. Esta limitação decorre da natureza 

do algoritmo de retropropagação no tempo [GOODFELLOW et. al, 2016]. 

 

 ℎ = tanh(𝑊 ℎ + 𝑊 𝑥 + 𝑏 ) (30) 



 
 

 

 𝑦 = softmax(𝑊 ℎ + 𝑏 ) (31) 
 

A seguir, faz-se um exemplo do processamento de uma sentença 𝑋  com apenas 3 

tokens, 𝑋 = [𝑥 , 𝑥 , 𝑥 ]. Com objetivo de obter a classificação 𝑦 da sentença 𝑋 , 

aplica-se a estrutura interna de uma RNN, mostrada na Figura 23, em conjunto com a 

arquitetura recorrente Muitos-Para-Um da Figura 22. Desta forma, tem-se uma visão 

detalhada da atuação de uma RNN durante os instantes de tempo 𝑡 = [1, 2, 3]. Um 

diagrama ilustrativo deste exemplo está na Figura 24. 

Figura 24. Funcionamento interno da RNN para o processamento de uma sentença. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com relação à capacidade, sabe-se que as redes recorrentes são universais, visto 

que podem replicar qualquer função discreta computável por uma máquina de Turing, 

como discutido em Goodfellow et al. (2017).  

O emprego de redes recorrentes, utilizando arquiteturas como a da Figura 24, para 

modelos de classificação textual traz vantagens na captura de contexto para 

reconhecimento de padrões complexos. No entanto, como exposto em Bengio (1991), 

existem algumas limitações para seu treinamento. A saber, o problema do 

desaparecimento do gradiente e o problema da explosão do gradiente.  

De maneira simplificada, o desaparecimento do gradiente, “vanishing gradients 

problem”, inicialmente apontado por Hochreiter (1991), se refere à redução indesejada da 

magnitude das normas de gradientes de longo prazo durante o aprendizado por 

retropropagação no tempo [PASCANU et al., 2013]. Por sua vez, o problema dos 



 
 

 

gradientes explosivos, “exploding gradients problem”, ocorre quando a há o forte 

aumento das magnitudes do gradiente durante o treinamento. 

Esses problemas são limitações decorrentes da aplicação direta do modelo 

matemático das RNNs básicas para sequencias longas, conforme explorado em 

profundidade por Bengio, et al. (1994). Observe-se que, por motivo semelhante, tais 

fenômenos afetam não apenas redes recorrentes, como também qualquer rede neural 

profunda. No caso específico das redes recorrentes, havendo dependências de longo 

prazo, esses problemas podem prejudicar a própria viabilidade da aplicação das RNNs 

[SUTSKEVER, 2013]. 

A Figura 25 ilustra o fenômeno dos gradientes explosivos. A figura traz a 

superfície de erro para uma rede com apenas um neurônio, para melhor visualização. Com 

este exemplo, Pascanu et al. (2013) demonstram que a formação de paredes de grande 

inclinação prejudica o treinamento das redes, posto que direciona as correções do 

processo de otimização para regiões desnecessariamente distantes do ponto ótimo. Uma 

solução proposta na literatura foi a aplicação de um limitador aos valores dos gradientes 

quando acima de um patamar definido, conforme mostra Graves (2013). Esta técnica é 

chamada de “gradiente clipping”. 

Figura 25. Ilustração do problema dos gradientes explosivos. 

 

Fonte: [PASCANU et al., 2013]. 

Quanto ao problema do desaparecimento dos gradientes para redes recorrentes, a 

solução dada em Hochreiter et al. (1997) é a criação de uma célula interna de memória, 

cujo fluxo é controlado por portões reguladores. Essa categoria de redes é chamada, de 

maneira geral, de “Gated RNNs”. Ao criar um caminho aditivo para a passagem dos 

gradientes sem a aplicação de multiplicadores, esta solução eleva substancialmente a 



 
 

 

profundidade de contexto que pode ser eficientemente treinada quando comparada com 

uma RNN básica que não contenha portões. 

Os principais tipos de Gated Network são a GRU, “Gated Recurrent Unit”, 

proposta por Cho et al. (2014), e a LSTM, já mencionada. A GRU é uma versão mais 

simples de rede recorrente com portões, embora não seja propriamente um caso particular 

de LSTM. Como dito anteriormente, não uma discussão mais extensa sobre GRUs está 

fora do escopo do trabalho, que se propõe a analisar a aplicação de LSTMs. Note-se que 

seria razoável esperar por um desempenho semelhante com a utilização de GRUs ao invés 

de LSTMs, caso os mesmos testes fossem realizados em condições iguais com as duas 

opções. A literatura indica que, de maneira geral, LSTMs apresentam desempenho 

ligeiramente superior a GRUs, embora bastante próximo. 

3.7 Long Short-Term Memory 

3.7.1 Modelo básico 

As redes LSTMs, “Long Short-Term Memory”, foram propostas por Hochreiter e 

Schmidhuber (1997) como uma adaptação das redes recorrentes que fosse capaz de 

aprender dependências de maior profundidade em sequências. Os autores argumentam 

em seu artigo seminal que a introdução de portões para o corte do fluxo de informações 

estende o aprendizado das redes LSTM porquanto permite fazer uma atualização seletiva 

das células de memória interna. Em outras palavras, é possível desta forma decidir quais 

entradas são relevantes para a unidade e devem contribuir com sua atualização. Por outro 

lado, é também possível decidir quais entradas são prejudiciais e, portanto, devem ser 

ignoradas no processo de atualização do conteúdo da memória interna. Mecanismo 

semelhante ocorre com a saída da LSTM, onde um portão de saída age como seletor de 

quais informações devem ser mantidas internamente e quais devem contribuir para a 

geração de saída. 

Apesar de a LSTM ser uma estrutura cuja dedução teórica é complexa do ponto 

de vista matemático, entender profundamente tais aspectos não é necessário para aplicar 

LSTMs em tarefas de NLP. Uma compreensão adequada das suas estruturas internas já 

permite a correta utilização e configuração das camadas LSTM disponíveis nas 

bibliotecas dos frameworks de Deep Learning, tais como o Keras, PyTorch ou 

TensorFlow. Os seguintes elementos básicos estão presentes em uma LSTM padrão: 



 
 

 

 3 portões de controle de fluxo: 

o Portão de Esquecimento: forget gate, denotado por 𝑓 . 

o Portão de Atualização: update gate, denotado por 𝑖 . 

o Portão de Saída: output gate, denotado por 𝑜 . 

 Uma célula interna de memória, denotada por 𝐶 . 

 Um estado temporário interno de memória, chamado de estado candidato, 𝐶 . 

 A ativação da célula, ou estado escondido, hidden state, denotado por ℎ . 

Respectivas matrizes treináveis de pesos e biases, responsáveis pela 

transformação linear dos dados processados, 𝑊  𝑒 𝑏 , onde 𝑗 e 𝑘 são índices que 

indicam o bloco. Os elementos citados acima se relacionam matematicamente segundo 

as equações a seguir, onde considera-se o funcionamento de uma rede LSTM básica no 

instante de tempo 𝑡: 

 𝑓 = σ(𝑊 ℎ + 𝑊 𝑥 + 𝑏 ) (32) 

 𝑖 = σ(𝑊 ℎ + 𝑊 𝑥 + 𝑏 ) (33) 

  𝐶 = tanh(𝑊  ℎ + 𝑊  𝑥 + 𝑏 ) (34) 

  𝐶 = 𝑓 ∘  𝐶 + 𝑖 ∘  𝐶  (35) 

 𝑜 = σ(𝑊 ℎ + 𝑊 𝑥 + 𝑏 ) (36) 

  ℎ = 𝑜 ∘ tanh ( 𝐶 ) (37) 

 𝑦 = softmax(𝑊 ℎ + 𝑏 ) (38) 

 

Uma representação da estrutura interna simplificada de uma LSTM é dada na 

Figura 26, a seguir. 



 
 

 

Figura 26. Estrutura interna simplificada de uma rede LSTM. 

 

Fonte: Adaptado de [Olah, 2015]. 

Complementando a figura anterior, uma ilustração detalhada da organização e 

funcionamento de uma LSTM com as características das equações 32 a 38 é apresentado 

na Figura 27, a seguir. 

Figura 27. Estrutura interna detalhada de uma célula LSTM. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

A combinação de células LSTM para processamento de uma sentença é realizada 

de maneira análoga à estrutura Muitos-Para-Um da Figura 24 para redes recorrentes 

genéricas. Deste modo, doravante, representa-se as demais células LSTM e suas 

composições como blocos funcionais, onde são descritas apenas suas entradas, saídas e 



 
 

 

interconexões, omitindo por simplicidade os detalhes da estrutura interna, já apresentados 

nas figuras Figura 26 e Figura 27. Assim, a composição para processamento de uma 

sentença de 3 tokens com LSTM está representada na Figura 28. 

Figura 28. Estrutura Muitos-Para-Um para classificação de uma sentença. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

3.8 LSTMs profundas 

Um dos recursos propostos na literatura para tornar as redes recorrentes mais 

expressivas em sua capacidade de modelagem é a introdução de múltiplas camadas 

recorrentes [PASCANU et al., 2013a]. Isto seria uma extensão de uma ideia fundamental 

no estudo do Deep Learning, demonstrada originalmente por Bengio (2009) para redes 

FeedForward, que estabelece que modelos neurais profundos podem ser 

exponencialmente mais eficientes em representar certas funções em comparação com o 

que seria atingido por um modelo neural raso (com apenas uma camada intermediária). 

De fato, Pascanu et al. (2013b) mostram que a observação empírica confirma as hipóteses 

de que este fato se mantém verdadeiro para as redes recorrentes básicas. 

Desta forma, um dos experimentos realizados neste estudo foi a construção de 

modelos recorrentes com mais de uma camada de profundidade. De fato, modelos com 2 

e 3 camadas foram testados. 

A Figura 29 ilustra a estrutura de camadas implementadas com redes LSTM. Nela, 

é possível ver que existem diferenças entre os estados internos de cada camada, sendo 

células LSTM separadas. Isto é, na configuração da figura, os estados ℎ , ℎ  e ℎ  

são estados de diferentes células LSTM, o mesmo ocorrendo para os estados 𝐶 , 𝐶  

e 𝐶 . 



 
 

 

Figura 29. Estrutura recorrente profunda baseada em células LSTM para classificação. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

3.9 LSTMs Bidirecionais 

Outro importante arranjo arquitetônico empregado para otimizar o desempenho 

de redes recorrentes é a utilização de redes recorrentes bidirecionais, ideia inicialmente 

proposta por Schuster e Paliwal (1997). Embora aqui todas as aplicações desta técnica 

sejam para LSTMs, vale ressaltar que esta abordagem é geral, podendo melhorar o 

desempenho de qualquer RNN. 

Redes recorrentes bidirecionais têm sido aplicadas em áreas diversas, tais como a 

modelagem da estrutura de proteínas [BALDI et al., 2000] ou o processamento de voz 

[SCHUSTER, 1999]. O impacto positivo das estruturas bidirecionais em LSTMs foi 

evidenciado por Graves e Schmidthuber, (2005), alcançando melhor desempenho no 

problema de classificação de fonemas. De maneira geral, o emprego de bidirecionalidade 

pode enriquecer o contexto dos dados acessível à rede e assim melhorar o desempenho 

na tarefa de classificação de sequências.  

Ainda segundo Graves, a estratégia bidirecional aplicada à análise de textos parte 

do pressuposto de que o significado de uma palavra ou sentença é determinado pelo 

receptor da mensagem somente após a conclusão do recebimento da mesma. Ou seja, uma 



 
 

 

melhor interpretação de uma sentença pode ser obtida ao se considerar não apenas as 

palavras ou símbolos prévios, mas também os subsequentes dentro da mesma sentença.  

Concretamente, isto significa que um arranjo bidirecional deve utilizar como 

entrada não apenas a informação dos tokens prévios, mas também dos subsequentes na 

apuração do contexto analisado. Para implementar uma rede LSTM bidirecional 

(“BiLSTM”), usam-se duas camadas paralelas de células LSTM, de modo que a primeira 

delas receba a sequência de entradas na ordem natural e a segunda camada receba a 

sequência das entradas na ordem invertida. A Figura 30 mostra um arranjo possível, em 

linha com o proposto em Schuster e Paliwal, (1997). Aqui, convencionou-se chamar os 

estados progressivos de + e os regressivos de −. Os estados internos produzidos por essas 

duas camadas são então combinados, por exemplo por concatenação (ℎ =

[ℎ , ℎ ]), e passados adiante para processamento posterior ou para a efetiva 

classificação final. Portanto, a saída é gerada a partir da concatenação desses dois estados. 

Figura 30. Arranjo bidirecional com células LSTM. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Assim como no caso já analisado das LSTMs unidirecionais, os arranjos LSTM 

bidirecionais também podem ser empilhadas em estruturas profundas. Neste caso, são 

ditas LSTM profundas bidirecionais ou ainda Deep Bi-LSTMs. A estrutura resultante é 

análoga à mostrada na Figura 29. 

3.10 Implementação de LSTMs no Keras 

A implementação dos modelos testados pode ser feita utilizando as APIs 

recorrentes do Keras. A seguir, são dados alguns exemplos de implementação básica de 

camadas LSTM. O objetivo é ilustrar o mecanismo básico de uso da API Funcional do 



 
 

 

Keras (Functional API), utilizada neste trabalho. Os códigos completos utilizados em 

cada modelo estão disponíveis no GitHub do projeto. 

O modelo mais básico aqui é aquele onde há células LSTM de camada única em 

estrutura unidirecional. Um modelo assim poderia ser definido no TensorFlow conforme 

o Código 3. 

 

Código 3. Exemplo de definição no Keras de LSTM básica com uma camada 
unidirecional. 

 

Fonte: elaboração propria 

Para criar um modelo com três camadas LSTM com dimensão interna igual a 32 

e camada densa ao final de 3 neurônios pode ser definida no Keras conforme o Código 4. 

Código 4. Exemplo de definição no Keras de modelo LSTM básico com 3 camadas 
(Deep LSTM). 

 

Fonte: elaboração propria 

Para converter um modelo profundo com três camadas LSTM em um modelo de 

LSTM bidirecionais, o Keras oferece uma camada wrapper especial chamada 

Bidirectional. Este recurso foi utilizado neste estudo para todas as implementações de 

camadas LSTM bidirecionais. Um exemplo de criação deste tipo de estrutura pode ser 

visto no Código 5. 



 
 

 

Código 5. Exemplo de definição no Keras de modelo LSTM bidirecional com 3 
camadas (Deep Bi-LSTM). 

 

Fonte: Elaboração  propria 

Por fim, tem-se o caso em da arquitetura com 3 camadas bidirecionais, tal como a 

do Código 5, porém aproveitando os ganhos de desempenho proporcionados pelo uso do 

paralelismo com GPUs.  

A forma empregue aqui para atingir este fim foi através do uso das APIs 

CuDNNLSTM17. Ressalta-se que, muito embora a mudança para GPU no ambiente Colab 

requeira a realização de múltiplas configurações adicionais, no que se refere apenas à 

parte de definição dos modelos, a única mudança necessária é a troca da API utilizada 

para definir a célula recorrente. Deste modo, um modelo recorrente, bidirecional, com 3 

camadas de profundidade e camada densa ao final pode ser criado no TensorFlow/Keras 

com os comandos presentes no trecho de Código 6. 

                                                 
17  CuDNNLSM é um implementação oferecida pela API do Keras que permite aumentar o 

desempenho do treinamento das redes recorrentes LSTM regulares através do uso de paralelismo, utilizando 
a biblioteca gráfica CuDNN da NVIDIA. (CUDA® Deep Neural Network library). Mais detalhes 
disponíveis na página da documentação oficial, acessível em https://keras.io/layers/recurrent/#cudnnlstm. 



 
 

 

Código 6. Exemplo de definição no Keras de modelo CuDNNLSTM bidirecional com 3 
camadas. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 



 
 

 

4 TRABALHOS CORRELATOS 

Neste Capítulo são apresentados os trabalhos que propuseram soluções correlatas 

à pesquisa aqui desenvolvida. Dentre os diversos trabalhos que tratam do tema de 

detecção de fake news, destacam-se aqui alguns dos mais recentes que também empregam 

técnicas de Deep Learning para alcançar os objetivos de inferência e predição das notícias 

falsas. 

O trabalho de Ajao et al. (2018), “Fake News identification on Twitter with Hybrid 

CNN and RNN Models”, busca produzir redes capazes de identificar notícias falsas em 

posts do Twitter. Os autores destacam a relevância do problema, relembrando de casos 

concretos em que notícias falsas publicadas no microblog ocasionaram perdas bilionárias 

aos investidores do mercado financeiro, por exemplo. 

Os autores pesquisaram sobre maneiras de determinar a veracidade dos tweets 

baseados no conteúdo das mensagens e em outros dados coletados do site. O objetivo 

principal foi avaliar a viabilidade de detecção sem conhecimento do domínio das 

mensagens. Os métodos utilizados envolveram modelos híbridos de redes convolucionais 

e recorrentes. Além dos textos dos tweets, as imagens associadas também eram 

consideradas. Três arquiteturas principais foram avaliadas: 

 LSTMs puras 

 LSTMs com regularização por dropout. (𝑡𝑎𝑥𝑎 =  0.2) 

 LSTMs com redes convolucionais (CNNs) 

O conjunto de dados usados para o treinamento foi um total de 5800 tweets 

referentes a 5 histórias falsas populares. Os dados foram rotulados de forma binária, 

considerados apenas Verdadeiros ou Falsos, assim como aqui, e o treinamento foi 

realizado por validação cruzada. Na preparação de dados, também se fez a operação de 

padding, aplicada aos tweets.  

Os resultados reportados para esses três modelos foram os seguites. O modelo 

mais simples, apenas com LSTMs, teve a melhor performance, atingindo máxima 

acurácia de 82%. O modelo mais complexo, com LSTM e CNNs, teve desempenho ainda 

bom, próximo a 80% de acurácia, porém sempre inferior ao do modelo com LSTMs puras. 

O estudo proposto por Ruchansky et al., 2017, “CSI: a Hybrid Deep Model for 

Fake News Detection”, avalia um modelo de análise conjunta de textos e seus dados 

associados, além de analisar também as fontes das notícias. Este modelo híbrido é feito 



 
 

 

de modo a produzir pontuações (scores) independentes de veracidade para os artigos e 

para os usuários. Essas pontuações são combinadas para gerar o veredicto a respeito de 

cada notícia analisada. 

Os autores utilizaram duas bases de dados para este trabalho, a primeira também 

extraída do Twitter e, a segunda, extraída de textos no idioma Chinês. Além de detectar 

as notícias falsas, este trabalho procurou identificar usuários responsáveis por propagar 

tais notícias. 

A metodologia utilizada se dá da seguinte forma: Os padrões de atividade 

temporal dos usuários na rede eram analisados com auxílio de redes recorrentes, 

empregando modelos treináveis separados para geração da pontuação de artigo e usuário. 

Um terceiro modelo era utilizado para fazer a integração dos resultados dos dois 

primeiros. Os autores também utilizaram uma camada de Embeddings para integração 

entre modelos e redução da dimensionalidade. 

Com relação à regularização, as redes tiveram dropout de 20%. A forma escolhida 

para representação do conteúdo das mensagens foi o método de sumarização de 

documentos doc2vec. Os resultados encontrados, para o dataset do Twitter são bem 

semelhantes aos do trabalho anteriormente citado. O modelo básico recorrente chega a 

81,4% de acurácia e o modelo conjunto, que leva em conta fatores não apenas do 

conteúdo, mas a fonte e outras informações de distribuição da mensagem alcançou até 

89% de acurácia.  

Outro trabalho relacionado ao tema foi publicado por Wang (2017). Ele apresenta 

como contribuição principal a criação do primeiro dataset público anotado com mais de 

12 mil notícias no idioma Inglês. Os autores argumentam que a falta de datasets 

devidamente anotados é um gargalo para o desenvolvimento de um maior leque de 

pesquisas a respeito do tema. Também são realizados experimentos com modelos básicos 

e é avaliada a capacidade de predição desses modelos para o dataset apresentado, de 

maneira a produzir um baseline e estimular outros trabalhos a partir destes dados. 

Uma diferença aqui é que, para todas as entradas deste novo conjunto de dados 

proposto, há 6 níveis diferentes de veracidade para cada notícia. As amostras também são 

obtidas de uma variedade de contextos ao longo de 10 anos, não tendo sido coletadas de 

apenas uma fonte. Dentre as fontes citadas, estão transcrições de programas de TVs, rádio, 

tweets, debates públicos, posts do Facebook, entre outros.  

Foram criados modelos baseados em redes convolucionais (CNNs), com 

Embeddings com inicialização aleatória em conjunto com redes recorrentes do tipo 



 
 

 

LSTM Bidirecional, implementados no Tensorflow. Para sumarização dos documentos, 

foram utilizados vetores Doc2Vec de 300 dimensões. Assim como feito no presente 

trabalho, os autores adotam camada de saída por rede neural densa e a regularização foi 

feita via dropout aplicado nos patamares de 20% e 50%. Em função da tarefa escolhida 

ser a classificação multirótulo, os resultados obtidos com este trabalho não são 

diretamente comparáveis com os trabalhos cuja tarefa de classificação é binária. De todo 

modo, os resultados encontrados pelo autor favoreceram o uso de modelos baseados em 

redes convolucionais.  

Além das abordagens acima, destaca-se aqui uma última forma de abordar o 

problema, mais voltada para a escola tradicional de análise em NLP, a identificação 

manual de características (features) indicativas de maior ou menor confiabilidade nas 

notícias. O trabalho de Reis et al (2019) segue esta linha. O objetivo deste trabalho é fazer 

uma investigação exploratória sobre as features individuais mais importantes para a 

detecção de fake news em seus diversos aspectos. Os autores procuraram compreender 

sistematicamente as características em aspectos como conteúdo, fonte da informação e 

ambiente (curtidas, número de compartilhamentos, velocidade de propagação, data, entre 

outros). 

A base de dados utilizada para o estudo foi um dataset público de notícias do site 

BuzzFeed, enriquecido com dados do Facebook relativos à interação com os mesmos. 

Cada notícia foi documentada com 4 graus de veracidade. Para execução dos modelos, 

contudo, foi feita uma redução do problema a uma tarefa de classificação, com rotulação 

binária das notícias analisadas, à semelhança do que foi feito também no presente estudo. 

A metodologia seguida por Reis et al (2019) partiu de uma relação de 200 features, 

sendo esta lista preparada a partir de características citadas na literatura e de novas 

features propostas pelos autores. Dentre as categorias de características avaliadas, estão 

cerca de 30 features a nível de análise de sentença, 60 sobre características linguísticas, 

além de avaliar diversos outros fatores linguísticos, como a estrutura semântica das 

sentenças. 

O método de aprendizagem de máquina utilizado foi o algoritmo XGB, com 

geração de sistemática de 294 mil modelos (com limitação de 20 características por 

modelo) para avaliação dos resultados. O treinamento foi feito com particionamento k-

fold com 5 grupos, sendo 80% dos dados destinados ao treinamento e 20% para validação. 

Os resultados reportados evidenciaram que apenas 2% dos modelos atingem um 

desempenho superior ao nível de 85% (AUC). Contudo, tendo em vista a natureza distinta 



 
 

 

da tarefa, com elaboração de features linguísticas, considerando diversos fatores, os 

resultados não são diretamente comparáveis com os obtidos no presente estudo. 

Por fim, o trabalho de Magalhães, 2017, “Deep Learning na Detecção de 

Posicionamento em Notícias Online”, utiliza conceitos de redes convolucionais (CNNs) 

e técnicas de “Gradient Boosting” para produzir posicionamentos relativos entre as 

notícias. Isto é, o autor utiliza as técnicas de CNNs para tetar identificar o tipo de relação 

semântica entre dois discursos. Esta identificação, então, pode ser utilizada para auxiliar 

na detecção de notícias falsas. O autor ressalta, contudo, que a tarefa estudada, a detecção 

de posicionamento, é uma de várias partes que seriam implementadas em um mecanismo 

estruturado com objetivo de detecção de notícias falsas, não incluído no escopo do artigo. 

A diferença desta abordagem é notada ao avaliar que permite uma análise 

comparativa da mesma notícia conforme relatada por diferentes fontes. A preparação dos 

dados inclui, além das técnicas tradicionais de NLP, também a utilização de embeddings, 

que, diferentemente do estudado na presente pesquisa, são processados pelas CNNs para 

geração das inferências sobre o posicionamento das notícias. Os métodos empregados 

para geração de embeddings são as técnicas do método word2vec (skip-gram e cbow). 

Igualmente à abordagem adotada no presente trabalho, as embeddings pré-treinadas são 

obtidas de um corpus pré-existente, que foram vetores gerados a partir do corpus da 

Wikipedia em inglês. Vale ressaltar que embora o trabalho esteja escrito no idioma 

Português, a análise se refere a textos e notícias escritas em Inglês. 

A definição dos modelos faz uso dos conceitos de engenharia de características, 

com especificação de critérios pré-definidos, como a contagem de caracteres ou de co-

ocorrências. Os resultados a que o autor chega são pertinentes à sua tarefa de geração de 

posicionamentos, não sendo a geração de um detector de notícias falsas um produto de 

sua pesquisa. Apesar disso, cabe registrar que as características manuais propostas, 

quando consideradas em complementação às definidas pela abordagem puramente 

baseada em Deep Learning com CNNs se mostraram úteis para a tarefa analisada. 

4.1 Considerações sobre os trabalhos relacionados 

De maneira geral, constata-se, nos trabalhos observados, que há consenso quanto 

à relevância do problema, embora as formas de abordá-lo são variadas. Percebe-se que há 

alguns fatores metodológicos comuns com o trabalho atual, tais como o uso de redes 

recorrentes do tipo LSTM, o uso de regularização por dropout, o uso de datasets reais 



 
 

 

anotados manualmente. Por outro lado, as abordagens vistas diferem ao privilegiar 

modelos híbridos com redes convolucionais e também utilizarem dados externos ao 

conteúdo das notícias, tais como, comportamento dos usuários que interagiram com as 

publicações, o uso de informações de data e hora, número de compartilhamentos e outros 

fatores, como as imagens associadas ao texto. 

Outra mudança percebida é o uso de vetorização Doc2Vec ao invés de modelos 

de embeddings de tokens para palavras. Apesar disso, como visto, camadas de Embedding 

são também empregadas, embora com objetivos ligeiramente diferentes, como visto. No 

tocante aos Embeddings, onde utilizado, foi adotada a estratégia de inicialização aleatória 

treinável. 

Em relação aos dados utilizados, nota-se que o número de notícias dos conjuntos 

de dados ainda é baixo. O maior dataset nos artigos pesquisados tem 12 a 13 mil notícias, 

sendo que nos demais casos, os conjuntos de treinamento tinham entre 2 mil e 5 mil 

entradas ao todo. 

Quanto aos resultados, nota-se que, para os modelos baseados em LSTM em 

língua inglesa, um valor tipicamente reportado se encontra por volta do patamar de 82% 

de acurácia máxima. 

 

 

 



 

 

5 DESCRIÇÃO DOS EXPERIMENTOS  

Neste capítulo, descrevem-se os detalhes de concepção dos modelos testados nos 

experimentos. Para melhor organização, cada modelo foi numerado sequencialmente, 

tendo também a base de dados de entrada identificada em seu rótulo. Nas seções que 

seguem, descreve-se primeiro uma baseline conceitual e depois tem-se uma seção para 

os modelos da base B1 e outra para os modelos da base B2. Dentro de cada seção, os 

modelos estão agrupados pela ordem de realização dos experimentos. Para cada modelo 

numerado, além da descrição das suas características básicas, apresenta-se também uma 

ilustração esquemática de sua arquitetura, permitindo melhor entendimento de cada caso 

analisado. 

5.1 Baseline 

O modelo básico pode ser aplicado a entradas de ambas as bases (B1 e B2), utiliza 

a vetorização One-Hot como codificação de entrada, camada LSTM simples e uma 

camada totalmente conectada (camada “Densa” do Keras). A saída é feita por máxima 

ativação pela função Softmax. Segue representação esquemática deste modelo na Figura 

31. 

Figura 31. Esquema genérico do modelo baseline. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Esta configuração de referência é a linha de base (“baseline model”), ou seja, 

aquela que possui complexidade e custo computacional menor e que serve de referência 

comparativa para o desempenho dos demais modelos. De forma geral, todos os modelos 

testados possuem algumas características em comum com o baseline. A saber, algum tipo 

de codificação das entradas, algum arranjo com uma ou mais camadas de redes neurais 

recorrentes (LSTMs ou CuDNNLSTMs), uma ou mais camadas densas ao final e extração 

da saída com ativação por Softmax.  

Entende-se que esta é uma baseline adequada para o escopo do trabalho, que busca 

avaliar a capacidade de discriminação de modelos LSTM na tarefa de detecção de Fake 

News. Esta baseline representa, assim, uma arquitetura capaz, porém básica, devendo 

servir como referência para evidenciar que tipos de ganhos se verificam quando da adição 

de outros elementos de maior complexidade ao modelo, sempre mantendo o elemento 

central, que é a utilização de redes recorrentes do tipo LSTM. 

5.2 Experimentos com a Base B1 

Nesta seção, são descritos todos os modelos testados com a base B1. A influência 

das condições de tratamento dos dados da base B1 também está inclusa no teste. Deste 

modo, o tratamento da entrada utilizada para cada modelo varia, porém, sempre havendo 

a indicação correspondente de qual entrada foi empregada em cada modelo. Para melhor 

organização, os modelos estão divididos em pequenos grupos, em função de suas 

características. 

5.2.1  Modelos de Uma Camada 

Utilizando a mesma estrutura da baseline, porém com variações de parâmetros e 

configurações de treinamento, tem-se os três primeiros modelos, chamados de M01B1, 

M02B1 e M03B1. 
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Figura 32. Estrutura geral dos modelos M01B1, M02B1 e M03B1. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O modelo M01B1 foi obtido aplicando a estrutura da Figura 32 para os dados 

brutos do dataset B1. Para este modelo inicial, foram testados como entrada a 

concatenação das notícias e dos comentários do site de checagem. Com isso, tem-se um 

comprimento médio maior, além de informações que não estariam disponíveis para o 

modelo em tempo de execução caso a notícia não houvesse sido previamente classificada. 

Por esta razão, os demais modelos foram testados apenas com entradas referentes às 

descrições das notícias, não mais incluindo o campo de comentários das agências. 

Os Modelos M01B1 e M02B1 foram testados com uma LSTM de 128 estados. O 

Modelo M03B1, que compartilha da mesma arquitetura, foi testado com uma LSTM de 

64 estados. Como se trata de um modelo preliminar, todos os testes desta arquitetura 

foram feitos com CuDNNLSTMs, para melhor desempenho. Em todos os casos, a camada 

densa final possui apenas 3 neurônios. 

A Tabela 12 resume as características usadas em cada um dos modelos. 

Tabela 12. Características dos modelos M01B1, M02B1 e M03B1. 

Modelo Resumo da estrutura do modelo 
Entra-
da 

Configuração 
do dataset 

Batch 
size 

Drop- 
out 

M01B1 
1 camada CuDNNLSTM, com 
128 estados internos 

One-
Hot 

Base B1 + 
comentários 

100 Não 

M02B1 
1 camada CuDNNLSTM, com 
128 estados internos 

One-
Hot 

Base B1 100 Não 

M03B1 
1 camada CuDNNLSTM, com 
64 estados internos 

One-
Hot 

Base B1 100 Não 
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5.2.2 Modelos com Múltiplas Camadas 

Após os testes do modelo básico, as próximas estruturas testadas também utilizam 

CuDNNLSTMs, porém em duas e três camadas de profundidade. Para permitir avaliar o 

ganho obtido pela introdução de profundidade, o número de estados internos de cada 

LSTM foi mantido em 64 para ambos os modelos. As entradas são os vetores One-Hot, 

como no caso anterior, e também não foi alterada a configuração da camada totalmente 

conectada de saída. Parâmetros de treinamento, como o batch size foram mantidos 

constantes. A disposição geral do modelo M04B1 está indicada na Figura 33 e a do 

M05B1 está na Figura 34.18 

Figura 33. Estrutura do modelo M04B1, com CuDNNLSTM de 2 camadas. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

                                                 
18 Em função do número de modelos testados, não estão sendo mostradas figuras individuais por 

modelo, mas sim uma figura para cada alteração de arquitetura geral. Por exemplo, dois modelos que 
possuem apenas o valor do parâmetro de dropout de diferença entre si são mostrados na mesma figura. Por 
outro lado, modelos que possuem diferentes números de camadas, por exemplo, são mostrados em figuras 
separadas. 
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Figura 34. Estrutura do modelo M05B1, com CuDNNLSTM de 3 camadas. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

A Tabela 13 traz um resumo das características dos modelos citados. 

Tabela 13. Características dos modelos M04B1 e M05B1. 

Mo-
delo 

Resumo da estrutura do modelo 
Entra-
da 

Configuração
do dataset 

Batch 
size 

Drop- 
out 

M04B1 
2 camadas CuDNNLSTM, com 64 estados 
internos 

One-
Hot 

Base B1 100 Não 

M05B1 
3 camadas CuDNNLSTM, com 64 estados 
internos 

One-
Hot 

Base B1 100 Não 

5.2.3 Modelos Profundos com Dropout 

Os modelos M06B1, M07B1 e M08B1 se diferenciam das arquiteturas anteriores 

pela introdução da regularização por dropout. Em todos os casos, são usadas 3 camadas 

CuDNNLSTM de 64 estados internos, bem como uma camada densa de saída com 3 

neurônios. O valor do dropout escolhido para os modelos M06B1 e M07B1 foi de 0.5, 

sendo testado um valor menor de 0.2 para o M08B1. As entradas foram todas codificadas 

como vetores One-Hot. A estrutura geral desses modelos está apresentada na Figura 35. 

Os fatores de diferenciação entre esses três modelos são a limpeza dos dados de 

entrada e a variação do dropout. No modelo M06B1, tem-se a introdução do dropout, 

mantendo-se os dados de entrada. No modelo M07B1, introduz-se a limpeza dos dados 

de entrada, com retirada de entradas malformadas, especialmente linhas de rótulos 

múltiplos. Além disso, caracteres especiais foram removidos. Os demais testes com a base 

B1, a partir deste ponto, foram também conduzidos com estes dados de entrada. 
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A codificação das entradas permaneceu sendo a vetorização One-Hot. A Tabela 

14 resume as características de cada modelo. 

Figura 35. Estrutura dos modelos M06B1, M07B1 e M08B1, com CuDNNLSTMs de 3 
camadas e dropout. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 14. Características dos modelos M06B1, M07B1 e M08B1. 

Mo-
delo 

Resumo da estrutura do modelo 
Entra-
da 

Configuração 
do dataset 

Batch 
size 

Drop- 
out 

M06B1 
3 camadas CuDNNLSTM, com 64 estados 
internos 

One-
Hot 

Base B1 64 
Sim 
(0.5) 

M07B1 
3 camadas CuDNNLSTM, com 64 estados 
internos 

One-
Hot 

B1, após 
limpeza. 

64 
Sim 
(0.5) 

M08B1 
3 camadas CuDNNLSTM, com 64 estados 
internos 

One-
Hot 

B1, após 
limpeza. 

64 
Sim 
(0.2) 

 

5.2.4 Modelos Profundos Bidirecionais 

Os modelos M09B1, M10B1 e M11B1 introduzem o uso de CuDNNLSMTs 

Bidirecionais à configuração geral dos modelos anteriores, na Tabela 14. O objetivo 

principal desta mudança é avaliar o impacto que a utilização da bidirecionalidade traz ao 

desempenho dos modelos. A Figura 36 apresenta a estrutura geral dos modelos M09B1, 

M10B1 e M11B1. 

Em todos os casos, o dataset de entrada é o mesmo dos testes anteriores. O valor 

de dropout utilizado aqui variou entre 0.2 a 0.4, mantendo também as entradas do tipo 

One-Hot. Nos modelos M10B1 e M11B1 foram testadas reduções no número de estados 
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internos das CuDNNLSTMs, tendo em vista que a bidirecionalidade já aumenta a 

capacidade esperada dos modelos.  

Figura 36. Estrutura dos modelos M09B1, M10B1 e M11B1, com CuDNNLSTMs 
Bidirecionais de 3 camadas. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Para o modelo M10B1, reduziu-se de 64 dimensões por bloco CuDNNLSTM em 

cada camada, 64x3, para um escalonamento de 64 estados na primeira camada de LSTMs, 

com 32 nas duas seguintes, 64/32/32. Para o modelo M11B1, a redução foi ainda maior, 

para uma configuração com 32 estados na primeira camada e 16 nas duas seguintes, 

32/16/16.  

As características de cada modelo estão resumidas na Tabela 15 a seguir. 

Tabela 15. Características dos modelos M09B1, M10B1 e M11B1. 

Modelo Resumo da estrutura do modelo Entrada 
Configuração  
do dataset 

Batch size Dropout 

M09B1 
3 camadas CuDNNLSTM  
Bidirecionais, 64 estados 

One-Hot B1, após limpeza. 64 Sim (0.4) 

M10B1 
3 camadas CuDNNLSTM 
Bidirecionais, 64/32/32 

One-Hot B1, após limpeza. 64 Sim (0.2) 

M11B1 
3 camadas CuDNNLSTM 
Bidirecionais, 32/16/16 

One-Hot B1, após limpeza. 64 Sim (0.4) 

 

5.2.5 Modelo com LSTM tradicional e Dropout recursivo 

O modelo M12B1 analisa a aplicação de LSTMs tradicionais (em oposição às 

CuDNNLSTMs, testadas nos modelos anteriores). A opção por LSTM tradicional permite 

utilizar a configuração de dropout recursivo, opção que não está disponível para 
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CuDNNLSTMs, em função da implementação de paralelismo em GPUs. Com isso, 

deseja-se avaliar se algum resultado se perde ao usar as CuDNNLSTMs, que possuem 

melhor desempenho computacional. No mais, a estrutura do modelo é semelhante às 

anteriores. São 3 camadas de profundidade, com LSTMs bidirecionais e camada densa ao 

final. Os dados de entrada são da Base B1 processados e o valor do dropout testado foi 

de 0.5. Um diagrama esquemático deste modelo está representado na Figura 37. 

Figura 37. Estrutura do modelo M12B1, com LSTM bidirecional de 3 camadas e 
dropout recursivo. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Por utilizar células LSTM, ao invés de CuDNNLSTM, o modelo M12B1 possui 

tempo de treinamento aproximadamente uma ordem de grandeza maior que o M11B1. 

Para melhor comparação, foram mantidos o número de camadas e até mesmo o número 

de estados internos das células, 32 para a primeira camada e 16 para as duas camadas 

subsequentes (32/16/16, em notação compacta).  

O último experimento com a configuração de entradas One-Hot é o do modelo 

M13B1. Este modelo faz uma modificação na distribuição de estados internos das 

CuDNNLSMTs, equalizando a quantidade de estados de cada camada para um valor 

constante, 32 estados internos para as três camadas. Outra modificação feita em relação 

aos anteriores é a remoção do dropout. A estrutura do modelo M13B1 está representada 

no diagrama da Figura 38. 
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Figura 38. Estrutura do modelo M13B1, com 3 camadas de CuDNNLSTM 
bidirecionais, sem dropout. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A Tabela 16 resume as características dos três modelos desta categoria. 

Tabela 16. Comparação de características entre os modelos M11B1, M12B1 e M13B1. 

Modelo 
Resumo da estrutura do 
modelo 

Entrada 
Configuração do 
dataset 

Batch size Dropout 

M11B1 
3 camadas CuDNNLSTM 
Bidirecionais, 32/16/16 

One-Hot B1, após limpeza. 64 Sim (0.4) 

M12B1 
3 camadas LSTM 
Bidirecionais, 32/16/16 

One-Hot B1, após limpeza. 64 
Sim (0.5, 
recorrente) 

M13B1 
3 camadas CuDNNLSTM 
Bidirecionais, 32/32/32 

One-Hot B1, após limpeza. 64 Não 

5.2.6 Modelos com Embeddings Aleatórios 

Dado que os modelos anteriores empregam vetorização de entradas do tipo One-

Hot, os modelos subsequentes passam a avaliar a utilização de entradas baseadas em word 

embeddings. Inicialmente, são empregados embeddings do tipo aleatório. 

Os modelos M14B1 e M17B1 possuem estrutura semelhante entre si, com três 

camadas CuDNNLSTM bidirecionais e dropout, conforme descrito na Figura 39. O que 

os diferencia é que o modelo M14B1 utiliza a mesma entrada dos modelos anteriores, 

enquanto que o modelo M17B1 utiliza dados de entrada com remoção de stopwords. 
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Figura 39. Estrutura dos modelos M14B1 e M17B1, Bi-CuDNNLSTMx3, com Dropout 
e embeddings aleatórios. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Os modelos M15B1 e M16B1 também utilizam os dados sem stopwords, 

implementando o mesmo teste contudo sem a utilização de dropout. Esta estrutura está 

registrada na Figura 40. 

Figura 40: modelos M15B1 e M16B1 sem dropout 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Especificamente no caso dos modelos M15B1 e M16B1, testa-se o impacto da 

mudança de dimensionalidade dos embeddings. O modelo M15B1 utiliza cardinalidade 

80, enquanto o modelo M16B1 utiliza cardinalidade 50 para codificar seus embeddings. 

Vale lembrar que apenas o parâmetro de tamanho do vetor é escolhido nesta configuração, 

uma vez que a geração dos embeddings em si é parte do treinamento por retropropagação, 



103 
 

 

sendo os valores correspondentes a cada token aprendidos e ajustados conjuntamente aos 

pesos das matrizes da LSTM. Em todos os casos, foi utilizado batch-size igual a 50 e uma 

camada densa (totalmente conectada) na saída. As características de cada modelo estão 

resumidos na Tabela 17. 

Tabela 17. Características dos modelos M14B1 a M17B1. 

Modelo 
Resumo da estrutura do 
modelo 

Entrada 
Configuração 
do dataset 

Dimensão 
Embeddings 

Drop-
out 

M14B1 
3 camadas CuDNNLSTM 
Bidirecionais, 32/16/16 

Embeddings 
aleatórios 
treináveis 

B1, após 
limpeza. 

80 
Sim 
(0.5) 

M15B1 
3 camadas CuDNNLSTM 
Bidirecionais, 32/16/16 

Embeddings 
aleatórios 
treináveis 

B1, sem 
stopwords. 

80 Não 

M16B1 
3 camadas CuDNNLSTM 
Bidirecionais, 32/16/16 

Embeddings 
aleatórios 
treináveis 

B1, sem 
stopwords. 

50 Não 

M17B1 
3 camadas CuDNNLSTM 
Bidirecionais, 32/16/16 

Embeddings 
aleatórios 
treináveis 

B1, sem 
stopwords. 

80 
Sim 
(0.5) 

5.2.7 Modelos com Embeddings Aleatórios e LSTMs 

Para concluir a discussão sobre os modelos testados com a Base B1, dois testes 

foram feitos com embeddings aleatórios e redes LSTM tradicionais. A estrutura geral dos 

modelos M18B1 e M19B1 está apresentada na Figura 41. 

Figura 41. Estrutura dos modelos M18B1 e M19B1, com 3x Bi-LSTMs, dropout 
recursivo e embeddings aleatórios. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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As condições dos experimentos são as seguintes. O modelo M18B1 foi testado 

com embeddings de 50 dimensões, enquanto o M19B1 utilizou embeddings de 30 

dimensões. Os valores mais baixos são um contraponto ao tempo maior de treinamento. 

Em ambos os modelos foi aplicado dropout recorrente de 0.5 e batch-size de 50 amostras 

por lote. O modelo M18B1 utiliza a mesma entrada dos modelos da Tabela 17, enquanto 

que o modelo M19B1 é avaliado com uma versão dos dados de entrada onde palavras 

frequentes foram removidas. Esta remoção tem como objetivo avaliar se um maior 

processamento dos dados de entrada seria capaz de melhorar o desempenho dos modelos. 

Um resumo das características de cada modelo está apresentado na Tabela 18. 

 

Tabela 18. Características dos modelos M18B1 e M19B1. 

Modelo 
Resumo da estrutura 
do modelo 

Entrada 
Configuração 

do dataset 
Dimensão 

Embeddings 
Drop-

out 

M18B1 
3 camadas de LSTMs 
Bidirecionais, 
32/16/16 

Embeddings 
aleatórios 
treináveis 

B1, sem 
stopwords. 

50 

Sim 
(0.5, 

recorre
nte) 

M19B1 
3 camadas de LSTMs 
Bidirecionais, 
16/16/16 

Embeddings 
aleatórios 
treináveis 

B1, sem 
palavras 
frequentes 

30 

Sim 
(0.5, 

recorre
nte) 

 

5.3 Experimentos com a Base B2 

Nesta seção, são descritos todos os modelos testados com a base B2. Para melhor 

organização, os modelos estão divididos em pequenos grupos, em função de suas 

características. 

Ressalta-se que a base B2 não é uma base totalmente nova em relação à base B1, 

mas sim uma extensão desta, visto que contém as notícias das duas agências de checagem 

de fatos. Os modelos analisados estão numerados a partir do modelo M20B2. Todos os 

modelos testados com a base B2 empregaram Word Embeddings como método para 

geração dos vetores de entrada das redes. Essa limitação foi adotada para maximizar os 

testes com esse modo de entrada, dado que estudar o comportamento dos modelos com 

Embeddings era um dos objetivos motivadores do trabalho.  
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5.3.1 Modelos Profundos com Embeddings Aleatórios 

O primeiro modelo analisado é o M20B2, que traz estrutura básica semelhante à 

dos modelos M14B1 e M17B1, porém, aqui, utilizando 64 estados internos por bloco nas 

três camadas19. Além disso, varia-se a entrada, que agora está vinculada ao dataset B2, 

com pouco mais de duas vezes o número de notícias da base B1. A estrutura do modelo 

está apresentada na Figura 42. 

Figura 42. Estrutura geral dos modelos M20B2 e M24B2, 3x Bi-CuDNNLSTM e 
dropout. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Como os embeddings aleatórios são gerados em tempo de treinamento, é possível 

especificar qualquer valor de dimensionalidade. Para o modelo M20B2, experimentou-se 

aumentar a cardinalidade dos embeddings para o valor 200. O dropout utilizado foi de 

0.5. Uma visão geral do modelo está dada na Tabela 19. 

Tabela 19. Características do modelo M20B2. 

Modelo 
Resumo da estrutura 
do modelo 

Entrada 
Configuração 
do dataset 

Dimensão 
Embeddings 

Drop-
out 

M20B2 

3 camadas 
CuDNNLSTM 
Bidirecionais, 
64/64/64 

Embeddings 
aleatórios 
treináveis 

Base B2 200 
Sim 
(0.3) 

 

A seguir, são testadas duas configurações com LSTM tradicional para a base B2. 

Os modelos M21B2 e M22B2 possuem, ambos, entrada com embeddings aleatórios 

                                                 
19 O número de estados inicial foi escolhido um pouco maior do que os modelos citados da base 

B1 em função de o conjunto de dados ser maior. Contudo, outros valores para o número de neurônios de 
cada camada foram testados nos modelos subsequentes. 
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treináveis de 50 dimensões, três camadas de LSTMs bidirecionais com 32 estados na 

primeira camada e 16 estados nas demais, com dropout recursivo de 0.5. A diferença 

entre eles é que, no modelo M22B2, foi acrescentada uma camada densa adicional à saída 

da LSTM com 8 neurônios. Os modelos estão representados, respectivamente, nas Figura 

43 e Figura 44. 

. 

Figura 43. Estrutura geral do modelo M21B2. 3x Bi-LSTM com dropout recursivo. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 44. Estrutura geral do modelo M22B2. 3x BiLSTM com dropout recursivo e 
camada densa extra. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Os parâmetros de cada modelos estão sumarizados na Tabela 20. 

Tabela 20. Características dos modelos M21B2 e M22B2. 

Modelo 
Resumo da estrutura do 
modelo 

Entrada 
Configuração 
do dataset 

Dimensão
Embedd. 

Drop-
out 

M21B2 
3 camadas LSTM 
Bidirecionais, 32/16/16 

embeddings 
aleatórios 
treináveis 

Base B2 50 

Sim 
(0.5, 
recorre
nte) 

M22B2 

3 camadas LSTM 
Bidirecionais, 32/16/16 
com camada densa 
extra 

embeddings 
aleatórios 
treináveis 

Base B2 50 

Sim 
(0.5, 
recorre
nte) 

 

Os próximos modelos testados, M23B2 e M24B2, fazem uma comparação entre 

modelos com três camadas CuDNNLSTM com e sem camada densa adicional20. A 

estrutura dos modelos está representada na Figura 42 e Figura 45, respectivamente. 

Figura 45. Estrutura geral do modelo M23B2. 3x Bi-CuDNNLSTM com dropout e 
camada densa extra. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

No caso do modelo M23B2, configura-se embeddings aleatórios treináveis com 

500 dimensões, um valor relativamente alto, testando o impacto de um incremento na 

dimensionalidade dos vetores de entrada. Já no modelo M24B2, que não possui camada 

densa adicional, a dimensionalidade testada para os embeddings é de 80. Em ambos os 

casos, utiliza-se dropout igual a 0.5. As características de cada modelo estão registradas 

na Tabela 21. 

                                                 
20 A adição de uma nova camada densa ao final busca fazer uma analogia com as camadas densas 

extras algumas vezes encontradas em redes convolucionais. Aqui, busca-se avaliar se esse tipo de “ponte” 
entre a saída da LSTM e a camada densa final traz vantagens para a classificação em estudo.  
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Tabela 21. Características dos modelos M23B2 e M24B2. 

Modelo Resumo da estrutura do modelo Entrada 
Configuração 

do dataset 
Dimens. 
Embedd. 

Drop
out 

M23B2 
3 camadas CuDNNLSTM Bidirecionais, 
32/16/16 com camada densa extra de 8 
neurônios após a última CuDNNLSTM 

embeddings 
aleatórios 
treináveis 

Base B2 500 
Sim 
(0.5) 

M24B2 
3 camadas CuDNNLSTM Bidirecionais, 

64/64/64 sem camada densa extra 

embeddings 
aleatórios 
treináveis 

Base B2 80 
Sim 
(0.5) 

5.3.2 Modelos com Embeddings Pre-treinados 

Nesta seção, estão descritos os modelos testados com o carregamento de pesos 

pre-treinados, ao invés dos embeddings aleatórios, adotados nos testes anteriores.  

Como dito na seção 3.1, os embeddings pre-treinados aqui utilizados são 

provenientes do repositório FastText de 50 dimensões do NILC [NILC, 2018]. Assim, ao 

usar pesos pre-treinados não há mais liberdade para definir a dimensão dos embeddings, 

uma vez que elas devem ser compatíveis com os pesos pré-carregados. Exceto quando 

indicado em contrário, os valores de cada embedding continuam a ser otimizados pelos 

modelos em tempo de treinamento. 

O modelo M25B2 é o primeiro com embeddings pre-treinados. Este modelo 

estabelece uma referência do desempenho dos pesos pre-treinados. Ele utiliza uma 

estrutura com três camadas CuDNNLSTM bidirecionais e sem dropout. A representação 

esquemática deste modelo está apresentada na Figura 46. 

A partir deste ponto, foi realizada uma limpeza adicional no dataset B2, 

removendo caracteres especiais e stopwords das notícias novas da base B2 em relação à 

base B1. Este modelo possui 8 estados internos por camada CuDNNLSTM. Um resumo 

desses dados está na Tabela 22. 
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Figura 46. Estrutura geral dos modelos M25B2 e M34B2. 3x Bi-CuDNNLSTM sem 
dropout e com pesos pre-treinados. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Tabela 22. Características do modelo M25B2. 

Mo-
delo 

Resumo da estrutura do modelo Entrada 
Configur. do 
dataset 

Dimen. 
Embed. 

Drop-
out 

M25B2 
3 camadas de células CuDNNLSTM 
Bidirecionais, 8/8/8 

Embeddings 
pre-treinados 

Base B2, c/ 
limpeza 

50 Não 

5.3.3 Modelos com Embeddings Pre-treinados e Fator Multiplicador 

Em função das especificidades da tarefa em mãos, detectar notícias falsas, 

levantou-se a hipótese de que os embeddings da língua padrão não estivessem alinhados 

com o tipo de texto analisado. Sabe-se que os pesos pre-treinados foram gerados 

sobretudo a partir de textos jornalísticos, onde a norma culta da língua é observada na 

grande maioria das sentenças. Sabe-se, também, que as notícias falsas não possuem tal 

compromisso, sendo muitas vezes destinadas à distribuição “viral”, apócrifas, com 

contrações de palavras, neologismos, entre outras dissensões em relação à norma culta. 

Os testes feitos nesta seção têm como objetivo avaliar o impacto, positivo ou 

negativo, da modulação da magnitude dos vetores de embeddings pre-treinados. Isto é 

feito adicionando um elemento multiplicador 𝑘 após a camada de embeddings, com 

objetivo de atenuar os vetores de menor magnitude enquanto ainda mantém a informação 

dos vetores de maior magnitude. Esta arquitetura está apresentada na Figura 47.  
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Figura 47. Estrutura dos modelos M26B2 a M30B2. 3x Bi-CuDNNLSTM sem dropout 
e com carregamento de pesos pre-treinados e aplicação fator multiplicador de 

embeddings. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Diferentes valores de multiplicadores foram testados nesta configuração com os 

modelos desde M26B2 até o M30B2. Estes experimentos buscam evidenciar as variações 

de desempenho provocadas por diferentes valores do fator multiplicador 𝑘, enquanto se 

mantém constantes as demais variáveis relevantes. 

O primeiro modelo testado, o M26B2, utiliza um fator multiplicador 𝑘 = 2, 

aumentando, portanto, a magnitude de cada vetor. O modelo M27B2, testa um 

multiplicador de atenuação, com valor 𝑘 = 0.25. A seguir, o modelo M28B2 testa o fator 

𝑘 = 0.10. Prosseguindo a experimentação, o modelo M29B2 aplica o fator multiplicador 

𝑘 = 0.05 e o modelo M30B2 reduz este fator para o 𝑘 = 0.03. Uma descrição das 

variações de fator multiplicador acima está dada na Tabela 2321. 

Uma objeção pode ser feita quanto ao uso de transformação linear, que teria pouca 

expressividade para aumentar a capacidade de uma rede neural. Um efeito esperado com 

essa transformação é a modulação entre o uso de embeddings aleatórios pequenos e o uso 

de embeddings pré-treinados. Assim, após testar os embeddings pré-treinados, buscou-se 

simular condições intermediárias entre os dois casos através da variação de 𝑘. 

                                                 
21 Houve uma concentração de testes para valores de 𝑘 na região de atenuação em 

função dos resultados dos testes preliminares indicares que aumentar a magnitude dos 

embeddings pré-treinados não foi efetivo. Tais variantes não foram incluídas por concisão 

e em função do número de modelos para apreciação do fator multiplicador já ter sido 

expressivo. 
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Tabela 23. Características dos modelos M26B2 a M30B2, com resultados da variação 
do fator multiplicador 𝑘. 

Modelo 
Resumo da estrutura do 

modelo 
Entrada 

Configuração 
do dataset 

Dimens. 
Embed. 

Fator 
𝑘 

M25B2 
3 camadas 

CuDNNLSTM 
Bidirecionais, 8/8/8 

embeddings 
pre-treinados 

Base B2, c/ 
limpeza 

50 1 

M26B2 
3 camadas 

CuDNNLSTM 
Bidirecionais, 8/8/8 

embeddings 
pre-treinados 

Base B2, c/ 
limpeza 

50 2 

M27B2 
3 camadas 

CuDNNLSTM 
Bidirecionais, 8/8/8 

embeddings 
pre-treinados 

Base B2, c/ 
limpeza 

50 0.25 

M28B2 
3 camadas 

CuDNNLSTM 
Bidirecionais, 8/8/8 

embeddings 
pre-treinados 

Base B2, c/ 
limpeza 

50 0.10 

M29B2 
3 camadas 

CuDNNLSTM 
Bidirecionais, 8/8/8 

embeddings 
pre-treinados 

Base B2, c/ 
limpeza 

50 0.05 

M30B2 
3 camadas 

CuDNNLSTM 
Bidirecionais, 8/8/8 

embeddings 
pre-treinados 

Base B2, c/ 
limpeza 

50 0.03 

5.3.4 Modelo comparável entre Bases 

O modelo M31B2 tem arquitetura equivalente à do modelo M16B1, com 

embeddings aleatórios treináveis e três camadas CuDNNLSTM (32/16/16) sem dropout. 

Diferem, portanto, apenas em função do dataset de entrada utilizado. No caso do modelo 

M31B2, as notícias da base B2. A estrutura do modelo está mostrada na Figura 48. 

Figura 48. Estrutura do modelo M31B2. 3x CuDNNLSTM, sem dropout. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

As características do modelo M31B2 estão registradas na Tabela 24. 
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Tabela 24. Características do modelo M31B2. 

Mo-
delo 

Resumo da estrutura do modelo Entrada 
Configuraçã
o do dataset 

Dimen. 
Embed. 

Drop-
out 

M31
B2 

3 camadas CuDNNLSTM 
Bidirecionais, 32/16/16 

embeddings 
aleatórios 
Treináveis 

B2, após 
limpeza. 

50 Não 

5.3.5 Modelos com Embeddings Pre-treinados fixos 

O modelo M32B2 testou a utilização de embeddings pre-treinados, porém fixos, 

ou seja, sem que seus vetores pudessem ser atualizados por retropropagação durante 

treinamento. O objetivo deste experimento é comparar o resultado obtido com os 

embeddings puros, conforme treinados em corpora massivos do idioma, com o resultado 

obtido para embeddings também pré-carregados com fator multiplicador, porém 

treináveis. A estrutura do modelo está descrita na Figura 49.  

O modelo M32B2 utilizou uma estrutura de três camadas CuDNNLSTM 

bidirecionais de 8 estados internos por camada, além de camada densa de 3 neurônios ao 

final. Foi aplicado também um fator multiplicativo, 𝑘 = 0,03. Os embeddings pre-

treinados são os mesmos já utilizados e não houve alteração nos dados de entrada da base 

B2.  

Figura 49. Estrutura do modelo M32B2. 3x Bi-CuDNNLSTM com embeddings pre-
treinados fixos (não treináveis) e aplicação de fator multiplicador. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Desta forma, o modelo M32B2 é comparável com o M30B2, já analisado, que 

utiliza mesma arquitetura de camadas e dados de entrada. A diferenciação entre ambos 

ocorre apenas quanto à possibilidade de modificação dos embeddings em tempo de 

treinamento. A Tabela 25 registra as características desses modelos.  
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Tabela 25. Características do modelo M32B2 e comparativo com o modelo M30B2. 

Modelo 
Resumo da estrutura do 

modelo 
Entrada 

Configur. do 
dataset 

Dimen. 
Embed. 

Fator 
𝑘 

M30B2 
3 camadas 

CuDNNLSTM 
Bidirecionais, 8/8/8 

embeddings pre-
treinados 
treináveis 

Base B2, c/ 
limpeza 

50 0.03 

M32B2 
3 camadas 

CuDNNLSTM 
Bidirecionais, 8/8/8 

embeddings pre-
treinados 

fixos 

Base B2, c/ 
limpeza 

50 0.03 

 

5.3.6 Modelos com Embeddings Pre-treinados e Camada Única 

O modelo M33B2 é uma a combinação do carregamento de embeddings pre-

treinados com a utilização de apenas uma camada CuDNNLSTM bidirecional. Para 

compensar a perda de capacidade causada pela redução de profundidade, este modelo 

utiliza uma camada com 128 estados internos. Aqui, os embeddings voltam a ser passíveis 

de modificação em tempo de treinamento pelo modelo. A estrutura geral deste modelo 

está ilustrada Figura 50. Como pode ser visto nesta configuração, não foi utilizado fator 

multiplicador, estando a saída da camada de embeddings diretamente disponível para a 

camada recorrente22. 

Figura 50. Estrutura do modelo M33B2. Apenas uma camada Bi-CuDNNLSTM com 
embeddings pre-treinados. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

A ideia aqui é comparar o desempenho de duas arquiteturas similares. O modelo 

M33B2 com camada única de 128 estados e o modelo M34B2, que possui 3 camadas com 

                                                 
22 Nesta configuração, ao utilizar apenas uma camada recorrente, porém com um número maior de 

neurônios, procura-se testar se é possível colocar toda a classificação em uma camada recorrente grande. 
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apenas 8 estados cada uma, cuja estrutura geral é apresentada na Figura 46. Para melhor 

comparação entre os modelos M33B2 e M34B2, as demais características são idênticas. 

Um resumo dos modelos se segue na Tabela 26.  

Tabela 26. Características dos modelos M33B2 e M34B2. 

Modelo 
Resumo da 

estrutura do modelo 
Entrada 

Configur. do 
dataset 

Dimen. 
Embed. 

Drop-
out 

M33B2 

1 camada 
CuDNNLSTM 

Bidirecional, 128 
estados 

embeddings pre-
treinados 

Base B2, c/ 
limpeza 

50 Não 

M34B2 
3 camadas 

CuDNNLSTM 
Bidirecionais, 8/8/8 

embeddings pre-
treinados 

Base B2, c/ 
limpeza 

50 Não 

5.3.7 Modelos LSTM com limitação de comprimento máximo 

Os experimentos anteriores foram todos realizados com limitação do 

comprimento máximo das sentenças em 100 tokens, como explicitado na seção 3.2. Nos 

dois últimos testes, os modelos M35B2 e M36B2, testa-se o impacto da ampliação da 

limitação do comprimento máximo das sentenças. 

O modelo M35B2 utiliza carregamento de embeddings pre-treinados, três 

camadas CuDNNLSTM bidirecionais e dropout de 0.5. Além disso, ele utiliza uma 

camada densa de 8 neurônios extra, além da camada final de 3 neurônios. A estrutura do 

modelo M35B2 está esquematizada na Figura 51. 

O modelo M36B2 também utiliza carregamento de embeddings pre-treinados, 

porém são três camadas com LSTMs bidirecionais e dropout recursivo de 0.5. Além 

disso, foi aplicado um fator multiplicativo às magnitudes dos vetores dos embeddings 

(𝑘 = 0.05)23, além de camada única final de 3 neurônios. A estrutura do modelo M36B2 

está esquematizada na Figura 52. 

                                                 
23 O valor de 𝑘 = 0.05 aqui adotado foi motivado pelos resultados obtidos nos testes com os 

demais valores de 𝑘. Este foi o coeficiente que produziu o melhor resultado, conforme será exposto no 
capítulo subsequente. 
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Figura 51. Estrutura do modelo M35B2. 3x Bi-CuDNNLSTM com embeddings pre-
treinados, dropout e camada densa extra. Limitação adicional aplicada ao comprimento 

máximo em 250 palavras. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Em ambos os casos, permitiu-se que os embeddings pre-treinados fossem 

modificados pelo modelo em tempo de treinamento (embeddings treináveis). No caso 

específico do modelo M36B2, por ser um modelo baseado em LSTMs, o aumento de 

comprimento máximo para 300 tokens foi responsável por uma elevação de mais de uma 

ordem de grandeza no tempo computacional necessário para o seu treinamento. 

Este teste foi preparado com dois objetivos. O primeiro é observar se a limitação 

imposta de 100 tokens por sentença é um fator prejudicial relevante ao desempenho final. 

O outro é verificar se modelos CuDNNLSTM e LSTM apresentam variação de resultado 

diferente após a elevação da limitação de comprimento máximo. Um resumo dos modelos 

aqui expostos está dado na Tabela 27. 
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Figura 52. Estrutura do modelo M36B2. 3x Bi-LSTM com dropout recursivo, 
carregamento de embeddings pre-treinados, aplicação de fator multiplicador e limitação 

de comprimento da entrada a 300 palavras. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Tabela 27. Características dos modelos M35B2 e M36B2. 

Modelo 
Resumo da 

estrutura do modelo 
Entrada 

Configur. do 
dataset 

Máx 
compr. 

Fator 
𝑘 

M35B2 

3 camadas 
CuDNNLSTM 
Bidirecionais, 

32/16/16 

embeddings 
pre-treinados 

treináveis 

Base B2, c/ 
limpeza 

250 0.05 

M36B2 
3 camadas LSTM 

Bidirecionais, 
16/16/16 

embeddings 
pre-treinados 

treináveis 

Base B2, c/ 
limpeza 

300 1 
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6 RESULTADOS 

Nesta seção são apresentados os resultados encontrados para cada modelo descrito 

no capítulo anterior. A métrica adotada para comparação é a acurácia de validação obtida 

ao final do treinamento. Os modelos a partir do M09B1 possuem pesos finais gerados 

pela callback Early-Stopping do Keras.  

 A acurácia de validação é uma métrica muito utilizada, porém não é a única. 

Tipicamente, em problemas de classificação, são avaliadas informações específicas de 

atingimento de cada classe, por exemplo através da construção de uma matriz de 

confusão, curva ROC, entre outras. No presente trabalho, uma suposição simplificadora 

foi assumida, considerando o relativo balanceamento entre os resultados prévios vistos 

nos classificadores produzidos. Como a etapa de preparação dos dados já dividia as 

classes de treinamento de forma equilibrada entre si e a verificação prévia dos modelos 

indicou números muito parecidos para Falsos Positivos e Falsos Negativos, optou-se por, 

nesta etapa de estudo exploratório, utilizar apenas a acurácia como métrica. Considera-

se, desta forma, que o uso da acurácia não altera significativa a hierarquização entre os 

modelos ou mesmo as conclusões sobre sua viabilidade, sendo uma aproximação 

adequada para o problema analisado. 

6.1 Resultados da Base B1 

6.1.1 Modelos de Uma Camada - M01B1 a M03B1 – Baseline 

Os três modelos testados com a arquitetura baseline, M01B1, M02B1 e M03B1, 

obtiveram resultados semelhantes, conforme mostra a Tabela 28. 

Tabela 28. Resultados dos modelos M01B1, M02B1 e M03B1. 

Modelo Resumo da estrutura do modelo 
Acurácia Final 
de Validação24 

M01B1 1 camada CuDNNLSTM, com 128 estados internos 60% 

M02B1 1 camada CuDNNLSTM, com 128 estados internos 60% 

M03B1 1 camada CuDNNLSTM, com 64 estados internos 59% 

                                                 
24 De modo geral, cada modelo foi rodado algumas vezes para verificar se os resultados eram 

estáveis entre “resamplings”. É reportado o valor médio obtido, arredondado para baixo. A variação típica 
verificada foi de cerca de 1% entre as rodadas para o mesmo modelo. 
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6.1.2 Modelos Profundos - M04B1 e M05B1 – Configuração Básica 

Os modelos com configuração básica de duas camadas - M04B1, e três camadas 

- M05B1, alcançaram os seguintes resultados, ilustrados na Tabela 29. 

Tabela 29. Resultados dos modelos M04B1 e M05B1. 

Modelo Resumo da estrutura do modelo 
Acurácia Final 
de Validação 

M04B1 2 camadas CuDNNLSTM, com 64 estados internos 65% 

M05B1 3 camadas CuDNNLSTM, com 64 estados internos 68% 

  

Nota-se que a adição da segunda camada melhora o desempenho do modelo 

M04B1 em relação aos modelos baseline. A adição da terceira, no modelo M05B1, 

camada traz uma melhoria adicional, atingindo um patamar de 68% de acurácia no 

conjunto de dados de validação. Apesar de esta ser uma melhora observada no nível 

médio dos resultados, o número de experimentos com cada modelo é baixo (quase sempre 

menor do que 10 experimentos por modelo). Desta forma, embora seja observado que há 

uma melhora qualitativa e consistente entre os modelos, apenas a partir desses dados, não 

há amostras suficientes para estabelecer com precisão um valor ganho de acurácia entre 

eles. 

6.1.3 Modelos Profundos com Dropout - M06B1 a M08B1 

Os modelos com configuração três camadas CuDNNLSTM e dropout incluindo 

os modelos de M06B1 à M08B1, alcançaram, respectivamente, os seguintes resultados: 

Tabela 30. Resultados dos modelos M06B1, M07B1 e M08B1. 

Modelo Resumo da estrutura do modelo Dropout 
Máxima Acurácia 

de Validação 

M06B1 3 camadas CuDNNLSTM, com 64 estados internos 0.5 67% 

M07B1 3 camadas CuDNNLSTM, com 64 estados internos 0.5 69% 

M08B1 3 camadas CuDNNLSTM, com 64 estados internos 0.2 70% 

 

Estes resultados refletem o efeito gerado pela adição de regularização por dropout. 

Em tese, ao adicionar dropout, reduz-se o sobreajustamento do modelo, melhorando sua 

acurácia de validação (posto que os dados de validação não são vistos pelo modeo em 

tempo de treinamento). Observa-se que os resultados são em geral semelhantes aos da 

Tabela 29, embora marginalmente superiores nos dois últimos testes. Novamente, não se 
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reivindica que tais diferenças, relativamente modestas, sejam as reais diferenças 

estatísticas teóricas entre os modelos. Estes foram tão somente os dados obtidos no 

experimento realizado. 

Como exemplo, o M08B1, modelo que alcançou o melhor resultado neste grupo, 

apresentou o comportamento gráfico mostrado na Figura 53 para a acurácia de validação 

durante o processo de treinamento. 

Figura 53. Acurácia de validação do modelo M08B1 em função da época de 
treinamento. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

6.1.4 Modelos Profundos Bidirecionais - M09B1 a M11B1 

Os modelos com três camadas CuDNNLSTM Bidirecionais com dropout que 

incluem os modelos de M09B1 à M11B1, alcançaram os resultados descritos na Tabela 

31: 

Tabela 31. Resultados dos modelos M09B1, M10B1 e M11B1. 

Modelo Resumo da estrutura do modelo Dropout 
Máxima Acurácia 

de Validação 

M09B1 
3 camadas CuDNNLSTM 

Bidirecionais, 64/64/64 
Sim (0.4) 74% 

M10B1 
3 camadas CuDNNLSTM 

Bidirecionais, 64/32/32 
Sim (0.2) 79% 

M11B1 
3 camadas CuDNNLSTM 

Bidirecionais, 32/16/16 
Sim (0.4) 76% 
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Observa-se, na Tabela 31, que os resultados obtidos, ainda que contenham 

variações pequenas entre os modelos M09 a M11, se mostram superiores quando 

comparados com os modelos anteriormente testados. Observa-se ainda que tal diferença 

se mantém mesmo com a redução de estados internos que ocorre do modelo M09B1, que 

possui 64 estados em cada camada, até o modelo M11B1, com 32/16/16 estados. Para 

efeito de comparação da diferença em termos do requisito computacional resultante desta 

modificação, o modelo M09B1 possui ao todo 1,7 milhão de parâmetros para serem 

treinados. Já o modelo M11B1 possui um valor bem inferior, apenas 796 mil parâmetros. 

A diferença de tempo de execução do treinamento pode variar, pois depende do hardware 

disponível e das otimizações potencialmente implementadas. 

Observa-se, portanto, que os resultados médios reportados ficaram 

consistentemente acima dos resultados observados para os modelos da Tabela 14, que não 

possuem bidirecionalidade. Ressalta-se também que, mesmo considerando os resultados 

individuais apurados para os modelos anteriores, nenhum deles superou os níveis 

verificados para os modelos com bidirecionalidade. Postula-se, a partir desses resultados, 

que a inclusão de bidirecionalidade é um fator a ser considerado positivamente quanto à 

melhoria da acurácia do classificador. 

Como exemplo da evolução do treinamento neste grupo, o modelo M11B1 

apresentou o seguinte comportamento gráfico, mostrado na Figura 54, para a acurácia de 

validação durante o processo de treinamento. 

Figura 54. Acurácia de validação do modelo M11B1 em função da época de 
treinamento. 
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Fonte: Elaboração própria. 

Note-se, na Figura 54, que o desempenho da última época do modelo M11B1 é 

próximo a 74%, que fica em linha com o verificado no modelo M09B1, por exemplo. 

Contudo, em função da atuação callback de early-stopping, o modelo usado de fato para 

as fazer predições é composto pelo melhor conjunto do treinamento, o que produz para o 

modelo M11B1 um desempenho final de 76%, resultado alcançado por volta da época 

17. 

6.1.5 Modelo com LSTM tradicional e dropout recorrente – M12B1 

O modelo M12B1, o primeiro a ser testado com células LSTM tradicionais e 

dropout recorrente alcançou os resultados descritos na Tabela 32: 

Tabela 32. Resultado do modelo M12B1. 

Modelo Resumo da estrutura do modelo 
Dropout 

recorrente 
Máxima Acurácia 

de Validação 

M12B1 
3 camadas LSTM 
Bidirecionais, 32/16/16 

0.5 76% 

 

Observou-se que o resultado obtido pelo modelo M12B1 foi o mesmo do resultado 

do modelo M11B1, atingindo uma máxima acurácia de validação de 76%. Ambos os 

modelos possuem o mesmo número de parâmetros treináveis. Entretanto, cabe salientar 

que, por utilizar células LSTM tradicionais ao invés de CuDNNLSTM (aceleradas por 

hardware gráfico), o modelo M12B1 necessita de um tempo de treinamento cerca de uma 

ordem de grandeza maior que o M11B1.   

6.1.6 Modelo Bidirecional Profundo sem dropout – M13B1 

O modelo M13B1 foi o último com entradas One-Hot. Os resultados obtidos 

foram alguns pontos percentuais acima dos anteriores, chegando a uma acurácia máxima 

de validação de 81%, conforme disposto na Tabela 33. Este foi o melhor resultado para 

um modelo testado com entradas do tipo One-Hot.  

 

Tabela 33. Características do modelo M13B1. 

Modelo Resumo da estrutura do modelo Dropout 
Máxima Acurácia 

de Validação 

M13B1 
3 camadas CuDNNLSTM 
Bidirecionais, 32/32/32 

Não 81% 
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Ao atingir o patamar de 80% de acurácia, que é um nível tipicamente reportado 

em trabalhos correlatos, cumpre ressaltar que uma comparação direta desses níveis de 

resultado com os resultados aqui produzidos não é significativa. Ou seja, não se poderia 

afirmar, apenas a partir de um nível semelhante de acurácia que o que trouxe melhorias 

para um problema específico também funcionaria bem em outras tarefas, ou mesmo que 

um patamar de acerto considerado bom para uma aplicação A seja o mesmo para uma 

tarefa B, ainda que A e B sejam correlatas. Fatores como a mudança de idioma, a 

qualidade e o volume dos dados de entrada, a preparação dos dados, a temática sobre a 

qual os dados versam, entre outros, por exemplo, já podem ser variações suficientes para 

que os respectivos resultados sejam interpretados tão somente à luz de suas premissas. 

Ilustra-se na Figura 55, a seguir, a evolução gráfica da acurácia de validação. 

Figura 55. Gráfico da acurácia de validação em função da época para o modelo M13B1. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

6.1.7 Modelos com Embeddings aleatórios – M14B1 a M17B1 

Doravante encerram-se os testes com vetores esparsos do tipo One-Hot e os 

demais resultados são todos de modelos testados com entradas codificadas através de 

vetores compactos de semântica distribuída, os word embeddings. Nesta seção, verifica-

se o resultado de um grupo de modelos testado com embeddings aleatórios treináveis, em 

redes CuDNNLSTM bidirecionais e com três camadas de profundidade. Os dados estão 

listados na Tabela 34. 
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Tabela 34. Reultados dos modelos M14B1 a M17B1. 

Modelo Resumo da estrutura do modelo 
Dimensão dos 
Embeddings 

Drop-out 
Máxima 
Acurácia 

de Validação 

M14B1 
3 camadas CuDNNLSTM Bidirecionais, 
32/16/16 

80 
Sim 
(0.5) 

80% 

M15B1 
3 camadas CuDNNLSTM Bidirecionais, 
32/16/16 

80 Não 83% 

M16B1 
3 camadas CuDNNLSTM Bidirecionais, 
32/16/16 

50 Não 80% 

M17B1 
3 camadas CuDNNLSTM Bidirecionais, 
32/16/16 

80 
Sim 
(0.5) 

83% 

 

Os resultados sugerem um leve aumento de desempenho em relação ao 

desempenho médio dos modelos baseados em vetorização categórica (One-Hot). Nota-

se, ainda que este ganho aqui observado não se mostra necessariamente vinculado a um 

tamanho específico de embedding ou até ao uso ou não de regularização. Por outro lado, 

os modelos M14B1 e M17B1, que diferem entre si apenas pela remoção de stopwords 

dos dados de entrada, indica que melhorias nos dados são refletidas no resultado final 

obtido pelos experimentos, mesmo se nada mais for alterado nos modelos. 

 

6.1.8 Modelos com Embeddings Aleatórios e LSTMs – M18B1 e M19B1 

O diferencial deste teste é o uso de células LSTM tradicionais ao invés das células 

CuDNNLSTM. Outro aspecto investigado foi a retirada de palavras frequentes do texto 

em M19B1. Os resultados estão dispostos na Tabela 35. 

Tabela 35. Resultados dos modelos M18B1 e M19B1. 

Modelo Resumo da estrutura do modelo 
Dimensão 

Embeddings 
Dropout 

Máxima 
Acurácia 
Validação 

M18B1 
3 camadas de LSTMs 
Bidirecionais, 32/16/16 

50 
Sim (0.5, 

recorrente) 
83% 

M19B1 
3 camadas de LSTMs 
Bidirecionais, 16/16/16 

30 
Sim (0.5, 

recorrente) 
85% 

 

Nota-se, primeiramente, que não há diferenciação relevante em função da célula 

utilizada, LSTM ou CuDNNLST, tendo em vista os resultados dos modelos M18B1 e 

M17B1, que são semelhantes, diferindo somente no bloco recorrente utilizado. 

Novamente, percebe-se que um processamento dos dados de entrada mais 

elaborado pode elevar o resultado obtido pelo modelo. Isso foi observado no modelo 
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M19B1, em relação ao modelo comparável, o M18B1. O modelo M19B1 atinge, pois, o 

melhor resultado dentre todos os modelos da base B1, com acurácia de validação igual a 

85%. 

Apresenta-se, na Figura 56, a matriz de confusão do melhor modelo e o gráfico da 

evolução da acurácia de validação durante treinamento.  

Figura 56. Resultados do modelo M19B1. À esquerda, a matriz de confusão do melhor 
modelo. À direita, o gráfico da sua acurácia de validação em função da época. 

  

Fonte: Elaboração própria. 

Neste ponto, cumpre ressaltar que existe uma diferença importante entre a forma 

de geração da matriz de confusão e o gráfico da acurácia da validação. Esta é medida pelo 

próprio Keras/Tensorflow em tempo de treinamento, utilizando-se de toda a informação 

de probabilidade do softmax para gerar a pontuação. Já a matriz de confusão, por sua vez, 

é gerada em um cenário com os dados de Testes e é feita colapsando as pontuações para 

o maior valor. Desta forma, a matriz, sempre mostrará um cenário um pouco pior 

numericamente do que o gráfico de acurácia, posto que a matriz descarta informações do 

modelo que indicam o quanto o modelo tem confiança na sua saída, ao transformar toda 

saída para algo binário.  

Exemplificando, supondo-se que o modelo recebeu duas notícias, 𝑛  𝑒 𝑛 . Para a 

primeira, gera uma saída 𝑆 = (𝑉: 56%; 𝐹: 44%), para a segunda notícia, gera uma saída 

𝑆 = (𝑉: 89%; 𝐹: 11%). Nota-se que a convicção na afirmação de que a notícia é 

verdadeira é muito maior na notícia 𝑛  do que na  𝑛 . Suponha-se ainda que a notícia 𝑛  

foi classificada incorretamente como verdadeira pelo modelo, pois ela era na verdade 

Falsa. Ao calcular a acurácia dessas notícias, o Keras iria pontuar proporcionalmente à 

saída 𝑆 . Isto é, haveria 44% de acerto e 56% de erro. Mesmo que a segunda notícia, 
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aquela que apresenta maior convicção da classificação, fosse de fato Falsa, ao contrário 

do que indicou o modelo, seriam contado 11% de acerto, pois esta foi a pontuação que a 

classe correta recebeu. 

Para o cálculo da matriz, entretanto, a pontuação seria contada de forma diferente. 

Como a classificação da matriz foi feita com a suposição de emissão de um resultado 

único, seriam consideradas para as notícias 𝑛  e 𝑛  as seguintes pontuações, 

respectivamente, 𝑂 = (𝑉: 100%; 𝐹: 0%)  e 𝑂 = (𝑉: 100%; 𝐹: 0%) . Como pode ser 

notado, a diferenciação entre a força da previsão do modelo é perdida nesta feita. Assim, 

notícias que o modelo mal consegue diferenciar, pois gera saídas muito próximas entre 

as classes, acabam sendo consideradas com o mesmo peso (e penalidade em caso de erro) 

que outras notícias para as quais o modelo tem maior poder de diferenciação. 

De fato, ambas as visões são úteis para o usuário de um modelo classificatório. 

No caso de ser utilizado o sistema para geração de conclusões automáticas e autônomas 

sobre as notícias, o resultado da matriz de confusão é o mais representativo, pois não 

haveria revisão das classificações por um outro sistema ou mesmo por um julgador 

humano.  

Por outro lado, caso a utilização do modelo se desse em um ambiente de 

aconselhamento e apoio a julgadores humanos quanto à veracidade de notícias coletadas 

da internet em tempo real, o resultado que leva em conta as probabilidades é 

possivelmente o mais representativo. Ele traz mais informação ao humano, que poderia, 

por exemplo, de posse dessa pontuação, priorizar quais notícias checar primeiro ou 

modificar de alguma forma seu fluxo de trabalho. Este tipo de indicação é uma potencial 

fonte de ganho de produtividade em comparação com a mesma atividade de checagem de 

fatos quando realizada sem o apoio de uma “nota de partida” para a veracidade das 

notícias. Sem a indicação de probabilidades o julgador teria mais dificuldades, uma vez 

que nesta situação todas as notícias, não importa o quão improváveis, teriam o mesmo 

tratamento prévio, já que ele precisaria passar individualmente por cada uma e só então 

realizar uma categorização de mais prováveis e menos prováveis a executar a checagem. 

Por fim, reforça-se com os dados da matriz, a condição mencionada anteriormente 

quanto ao equilíbrio no desempenho do modelo, ratificando uma boa medida de 

aproximação para o uso da acurácia na avaliação de desempenho do modelo. 
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6.1.9 Comparativo entre modelos de Base B1 

A seguir, é apresentado um gráfico de barras comparando os resultados finais dos 

modelos testados com a base B1. Ressalta-se que nem todas as evoluções de desempenho 

observadas no gráfico da Figura 57 podem ser atribuídas diretamente a efeitos das 

condições de arquitetura dos modelos, posto que houve melhorias em aspectos alheios a 

este, tal como o processamento das entradas ou a utilização das callbacks durante o 

treinamento. Aqui também não estão demonstrados os requisitos computacionais de cada 

modelo, assunto tratado ao longo das descrições individuais dos modelos, na seção 5.2. 

Figura 57. Resultado obtido para os modelos testados com a base B1 (M01B1 a 
M19B1). 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

6.2 Resultados da Base B2 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos para os modelos baseados 

cujas entradas são as notícias da base B2. Todos os modelos aplicados a esta base adotam 

a configuração de vetorização de entrada por word embeddings. De maneira geral, espera-

se que os modelos desta seção atinjam um patamar mais baixo de acurácia em comparação 

aos da seção anterior, tendo em vista que a base B2 é um dataset mais heterogêneo que a 

base B1, cujas notícias provêm de uma mesma agência de checagem de notícias. Isto é 

esperado uma vez que, coeteris paribus, espera-se ser mais fácil para um modelo obter 

performance superior em um dataset mais simples e homogêneo do que em um dataset 

composto por dados de diferentes fontes. 
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6.2.1 Modelo com Embeddings Aleatórios – M20B1 – Baseline 

O primeiro modelo da base B2, M20B2, é uma configuração de três camadas 

CuDNNLSTM bidirecionais e pode ser considerado uma boa referência para comparação 

com o resultado dos demais modelos nesta base. Outra característica positiva deste 

modelo é a quantidade de parâmetros treináveis, apenas 350 mil parâmetros. Em relação 

aos modelos anteriormente analisados, especialmente aqueles que não utilizaram 

vetorização com Embeddings, nota-se uma grande discrepância neste quesito, pois ao 

utilizar embeddings reduz-se o tamanho dos modelos em número de parâmetros, em 

comparação com codificação one-hot. A Tabela 36, a seguir, registra o resultado 

alcançado pelo modelo e a evolução da acurácia de validação do modelo M20B2 está 

dada na Figura 58. 

Tabela 36. Resultados do modelo M20B2. 

Modelo Resumo da estrutura do modelo 
Dimensão 

Embed. 
Drop-
out 

Máxima 
Acurácia 

de Validação 

M20B2 3 camadas CuDNNLSTM Bidirecionais, 64/64/64 200 
Sim 
(0.3) 

76% 

 

Figura 58. Gráfico da acurácia de validação do modelo M20B2 em função da época. 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

6.2.2 Modelos com Embeddings e Camada Densa – M21B2 a M24B2 

Nesta seção, dois experimentos compararam o efeito da adição de uma camada 

densa extra ao fim dos blocos recorrentes. 
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No primeiro deles, os modelos M21B2 e M22B2, comparam esta mudança em um 

modelo de LSTMs Bidirecionais, em ambos os casos com dropout de 0.5. Os resultados 

obtidos estão na Tabela 37. 

Tabela 37. Resultados dos modelos M21B2 e M22B2. 

Modelo Resumo da estrutura do modelo 
Dimen. 
Embed. 

Dropout 
Máxima 
Acurácia 

de Validação 

M21B2 3 camadas LSTM Bidirecionais, 32/16/16 50 
Sim (0.5, 

recorrente) 
79% 

M22B2 
3 camadas LSTM Bidirecionais, 32/16/16  
com camada densa(8) extra 

50 
Sim (0.5, 

recorrente) 
80% 

 

O segundo teste feito utiliza os blocos recorrentes do tipo CuDNNLSTM. Os 

modelos M23B2 e M24B2 mantém o dropout em 0.5 e as três camadas de profundidade. 

No caso do modelo M23B2, avaliou-se ainda o impacto no uso de embeddings com alta 

dimensionalidade, 500 dimensões. Os resultados estão descritos na Tabela 38: 

Tabela 38. Resultados dos modelos M23B2 e M24B2. 

Modelo Resumo da estrutura do modelo 
Dimen. 
Embed. 

Dropout 
Máxima 
Acurácia 

de Validação 

M23B2 
3 camadas CuDNNLSTM Bidirecionais, 
32/16/16 com camada densa(8) extra 

500 Sim (0.5) 80% 

M24B2 
3 camadas CuDNNLSTM Bidirecionais, 
64/64/64 sem camada densa extra 

80 Sim (0.5) 81% 

 

Observa-se, a partir dos dados expostos nas tabelas anteriores, que a adição da 

camada densa adicional é marginalmente positiva, com um impacto limitado no resultado 

final. Nos dois casos, o modelo com camada densa adicional alcança um ponto percentual 

a mais na sua acurácia. 

Por outro lado, vê-se que o teste com embeddings de alta dimensionalidade, feito 

no modelo M23B2, não surtiu efeito, tendo o seu resultado ficado aparentemente 

inalterado por este fato. Este teste era importante para determinar se o uso de embeddings 

pré-treinados de 50 dimensões era um fator de prejuízo ao resultado. Tendo em vista o 

desempenho de M23B2, conclui-se que a limitação da dimensionalidade dos embeddings 

dificilmente é um fator limitante ao desempenho dos modelos aqui testados. Registre-se 

que optar por uma maior dimensionalidade representa um custo muito importante na 

definição dos modelos. Especificamente no caso do modelo M23B2, utilizar embeddings 

de 500 dimensões significou treinar um modelo com mais de 2,5 milhões de parâmetros. 
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Desta maneira, sempre que este aumento não representar ganho ao objetivo do modelo, 

deve-se preferir utilizar dimensionalidades de embeddings mais baixas.  

6.2.3 Modelos com Embeddings Pre-treinados – M25B2 e M30B2 

A próxima bateria de testes realizada foi feita com o uso de embeddings pre-

treinados. Neste conjunto de experimentos, todos os modelos contam com o carregamento 

de pesos iniciais dos embeddings FastText de língua portuguesa, com 50 dimensões. 

O primeiro modelo, M25B2, serve como referência para os demais neste teste, 

sendo a configuração básica comum, com 3 camadas CuDNNLSTM e 8 estados internos 

por camada. O resultado deste modelo está na Tabela 39. 

Tabela 39. Resultado do modelo M25B2. 

Modelo Resumo da estrutura do modelo 
Dimen. 
Embed. 

Máxima 
Acurácia 

de 
Validação 

M25B2 
3 camadas CuDNNLSTM Bidirecionais, 
8/8/8 

50 79% 

 

Nota-se, primeiramente, que o uso de pesos pré-treinados não trouxe evolução 

visível no resultado. Numericamente, inclusive, ocorre um decréscimo de 2 pontos 

percentuais na acurácia máxima do modelo. Isto sugere que o uso direto dos embeddings 

pre-treinados não é necessariamente um fator benéfico.  

Os modelos seguintes nesta seção, então, utilizaram uma modificação na 

arquitetura, com a introdução de um fator multiplicador na magnitude dos vetores dos 

embeddings, conforme discutido na seção 5.3.3. Os resultados obtidos para as variações 

de fator multiplicador estão resumidos na Tabela 40. O resultado do modelo M25B2 está 

incluso nesta tabela para efeito de comparação, já que a ausência de fator multiplicador é 

equivalente ao uso de um fator unitário, conforme também indicado na Tabela 40. 

A Figura 59 traz um comparativo entre os desempenhos obtidos por cada modelo 

testado com fator multiplicador. Já a Figura 60 mostra graficamente o comportamento 

observado para o desempenho diretamente em função do fator 𝑘.  
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Tabela 40. Resultado dos modelos M26B2 a M30B2, com resultados da variação do 
fator multiplicador 𝑘. 

Modelo Resumo da estrutura do modelo 
Dimen. 
Embed. 

Fator 
𝑘 

Máxima 
Acurácia 

de Validação 
M25B2 3 camadas CuDNNLSTM Bidirecionais, 8/8/8 50 1 79% 

M26B2 3 camadas CuDNNLSTM Bidirecionais, 8/8/8 50 2 78% 

M27B2 3 camadas CuDNNLSTM Bidirecionais, 8/8/8 50 0.25 76% 

M28B2 3 camadas CuDNNLSTM Bidirecionais, 8/8/8 50 0.10 79% 

M29B2 3 camadas CuDNNLSTM Bidirecionais, 8/8/8 50 0.05 81% 

M30B2 3 camadas CuDNNLSTM Bidirecionais, 8/8/8 50 0.03 77% 

 

Figura 59. Desempenho dos modelos testados com fator multiplicador. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 60. Desempenho em função do fator multiplicador. 
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Fonte: Elaboração própria. 

Observa-se, através da Figura 60, um pico claro de desempenho para 𝑘 = 0.05. 

Percebe-se que a acurácia alcançada foi reduzida ao se afastar deste ponto, seja para elevar 

ou reduzir o valor de 𝑘. Como o baseline nesta comparação é o modelo M25B2, que tem 

fator neutro, ou seja, 𝑘 = 1, nota-se, apenas o modelo M29B2 o supera. 

Com este experimento, fica claro que a aplicação de um fator multiplicativo pode 

ser benéfica ao desempenho dos modelos, com os demais fatores mantidos constantes. 

Nota-se que o valor do fator 𝑘 escolhido pode influenciar perceptivelmente o desempenho 

obtido, podendo ser tanto benéfico, quando melhor ajustado, ser indiferente, quando seu 

resultado coincide com o resultado para 𝑘 = 1 ou até mesmo ser prejudicial, caso em que 

o resultado fica inferior ao obtido sem multiplicador.  

A Figura 61, a seguir, registra a evolução do modelo M29B2 em tempo de 

treinamento. À esquerda, a matriz de confusão do melhor caso e, à direita, a evolução da 

acurácia de validação em função da época de treinamento. Reitera-se o comentário feito 

anteriormente sobre a geração da matriz de confusão, para lembrar que os dados da matriz 

de confusão aqui não são comparáveis com os números da acurácia de validação medida 

internamente ao modelo pelo Keras. Este foi o modelo que atingiu o melhor resultado 

dentre as configurações testadas com a base B2. 

Figura 61. Detalhes do treinamento do modelo M29B2. 

  

Fonte: Elaboração própria. 

6.2.4 Modelos comparáveis entre bases – M31B2 e M16B1 

O modelo M31B2 tem arquitetura equivalente à do modelo M16B1, com 

embeddings aleatórios treináveis e três camadas CuDNNLSTM (32/16/16) sem dropout. 

Desta forma, é adequado para comparações de variação de desempenho causadas pela 
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mudança dos dados de entrada. No caso do modelo M16B1, a base B1 e para o modelo 

M31B2, a base B2. 

O modelo M31B2 obteve 78% de acurácia máxima. Já o modelo M16B1, obteve 

80%. Nota-se uma pequena redução do desempenho encontrado ao passar da base B1, 

que contém notícias de uma única fonte de checagem, para a base B2, que contém notícias 

de duas fontes arbitrariamente misturadas. O resultado do modelo M31B2, bem como 

uma comparação com o resultado do modelo M16B1, estão registrados na Tabela 41. 

Tabela 41. Comparação de resultados entre os modelos M16B1 e M31B2. 

Modelo Resumo da estrutura do modelo 
Dimen. 
Embed. 

Base 
Máxima 
Acurácia 

de Validação 

M16B1 
3 camadas CuDNNLSTM 
Bidirecionais, 32/16/16 

50 B1 80% 

M31B2 
3 camadas CuDNNLSTM 
Bidirecionais, 32/16/16 

50 B2 78% 

6.2.5 Modelo com Embeddings Fixos – M32B2 

Conforme descrito na seção 5.3.5, o modelo M32B2 utilizou carregamento de 

pesos pré-treinados para seus embeddings, porém isto foi feito de forma fixa, isto é, não 

treinável. Com este experimento, queria-se determinar qual peso o treinamento específico 

no corpus analisado teria no desempenho do modelo, independentemente do restante da 

sua arquitetura.  

Conforme registram os resultados na Tabela 42, a acurácia máxima alcançada por 

esta configuração foi de 72%. Para efeito de comparação, o modelo M30B2, análogo nos 

demais pontos ao modelo M32B2, com exceção da treinabilidade dos embeddings, atingiu 

o patamar de 77%. Observa-se, portanto, um diferencial a menor de 5 pontos percentuais.  

Tabela 42. Resultado do modelo M32B2 e comparativo com o modelo M30B2. 

Modelo Resumo da estrutura do modelo Entrada 
Dimen. 
Embed. 

Fator 
𝑘 

Máxima 
Acurácia 

de 
Validação 

M30B2 
3 camadas CuDNNLSTM 
Bidirecionais, 8/8/8 

Embeddings  
Treináveis 

50 0.03 77% 

M32B2 
3 camadas CuDNNLSTM 
Bidirecionais, 8/8/8 

Embeddings  
Fixos 

50 0.03 72% 

Deste modo, o resultado deste experimento indica que permitir o treinamento 

conjunto dos embeddings pré-treinados acoplado com o treinamento do modelo neural é 
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um fator que contribui positivamente para o desempenho final para a tarefa de detecção 

de fake-news aqui analisada. 

6.2.6 Modelo com Embeddings Pre-treinados e camada única – M33B2 

Nesta seção, verifica-se o impacto da profundidade com embeddings pre-

treinados. Como visto na seção 6.2.5, a configuração de embeddings treináveis é 

preferível, de modo que esta é a opção para os modelos seguintes, a começar pelo M33B2. 

O modelo M33B2, que possui apenas uma camada, será comparado com o modelo 

M34B2, que utiliza uma estrutura com 3 camadas, sempre com blocos CuDNNLSTM. 

 Os resultados obtidos para ambos os modelos estão dispostos na Tabela 43. 

Tabela 43. Características dos modelos M33B2 e M34B2. 

Modelo 
Resumo da estrutura do 

modelo 
Dimen. 
Embed. 

Drop-
out 

Máxima 
Acurácia 

de Validação 

M33B2 
1 camada CuDNNLSTM 
Bidirecional, 128 estados 

50 Não 78% 

M34B2 
3 camadas CuDNNLSTM 
Bidirecionais, 8/8/8 estados 

50 Não 79% 

 

Apesar de contar com um número de estados muito superior, o modelo M33B2, 

com camada única de 128 estados, obtém um desempenho ligeiramente inferior ao do 

modelo M34B2, que conta com 3 camadas de apenas 8 estados cada.  

Este experimento indica que, apesar de a diferença de performance encontrada ser 

muito pequena entre os modelos, o modelo M34B2, que possui 3 camadas, atinge um 

resultado marginalmente melhor em comparação ao modelo M33B2, que possui apenas 

uma. O que foi efetivamente observado é que o modelo profundo, M34B2, pode dispor 

de um número consideravelmente menor de estados por camada em comparação com a 

quantidade de estados necessária para que um modelo equivalente com apenas uma 

camada, M33B2, tenha o mesmo nível de desempenho.  

Desta forma, sugere-se com este experimento que a utilização de arquiteturas 

profundas traz resultados iguais ou até melhores e com menor requisito computacional. 
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6.2.7 Modelos LSTM com limitação de comprimento – M35B2 e M36B2 

Uma vez que todos os experimentos anteriores foram realizados com limitação do 

comprimento máximo das sentenças em 100 tokens, os dois últimos testes avaliaram o 

quanto o relaxamento desta restrição de comprimento impacta no desempenho obtido. 

O modelo M35B2 utilizou comprimento de 250 tokens, enquanto o modelo 

M36B2 limitou em 300 o comprimento máximo. O primeiro é um modelo CuDNNLSTM 

e o segundo, um modelo LSTM, para verificar se ambos os tipos de bloco recorrente 

reagiriam da mesma forma à elevação do limite de comprimento máximo. Os resultados 

obtidos estão expostos na Tabela 44. 

Tabela 44. Resultados dos modelos M35B2 e M36B2. 

Modelo 
Resumo da estrutura do 

modelo 
Máx 

compr. 
Fator 

𝑘 

Máxima 
Acurácia 

de Validação 

M35B2 
3 camadas CuDNNLSTM 
Bidirecionais, 32/16/16 

250 0.05 80% 

M36B2 
3 camadas LSTM 
Bidirecionais, 16/16/16 

300 1 79% 

 

Observa-se que o modelo M35B2 tem desempenho bom, porém não diferente de 

modelos com limitação de comprimento máximo de 100 tokens. O mesmo se repete com 

o modelo M36B2. Estes resultados sugerem que a limitação em 100 palavras foi adequada 

para a base escolhida, embora não seja possível estabelecer conclusões mais gerais a este 

respeito. 

Na comparação específica entre os dois modelos, nota-se que o modelo M35B2, 

com maior capacidade, teve resultado ligeiramente superior. O modelo M36B2, menor 

em número de parâmetros, requereu muito mais tempo para ser treinado em função do 

não paralelismo das células LSTM tradicionais (sem uso de GPU). Apesar disso, nem o 

limite maior de 300 tokens (em relação aos 250 tokens do modelo M35B2), nem o tempo 

adicional necessário ao seu treinamento se refletiram em ganho de acurácia final. 

Deduziu-se, portanto, com este experimento que o aumento do limite afeta os dois 

tipos de blocos recorrentes analisados de modo semelhante, sem, no entanto, provocar 

melhoria perceptível em seus resultados. Viu-se, ainda, que o tempo a mais necessário ao 

treinamento de blocos LSTMs quando aplicados a entradas com elevado comprimento 

máximo é desproporcional ao esperado, não se traduzindo, no exemplo analisado, em 
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ganho de acurácia em relação aos testes feitos com auxílio de placas gráficas, com os 

blocos CuDNNLSTM.  

6.2.8 Comparativo entre Modelos da Base B2 

A seguir, é apresentado um comparativo gráfico dos resultados finais dos modelos 

testados com a base B2. Os resultados da base B2 se mostram bastante consistentes entre 

si, dado que muito da estrutura de apoio, que foi desenvolvida ao longo dos testes com a 

base B1, já estava pronta. O gráfico da Figura 62 mostra os resultados de cada modelo, 

lado a lado. Vale dizer que, nesta visão, não estão sendo levadas em conta as eventuais 

diferenças de requisito computacional ou tempo de treinamento de cada modelo. 

Figura 62. Máxima acurácia obtida para os modelos testados com a base B2 (M20B2 a 
M36B2). 

 

Fonte: Elaboração própria. 



 

 

6.3 Tabelas comparativas dos Modelos e seus Resultados 

Nesta seção, apresentam-se as tabelas completas sumarizando os dados de todos os experimentos realizados. A Tabela 45 exibe o panorama 

de resultados encontrados para os modelos da base B1. 

Tabela 45. Resultados dos experimentos com a base B1. 

Cód. do 
Modelo 

Descrição do Modelo Entrada da 
rede 

Treino dos 
Embed. 

Processamento da Base Batch 
size 

Drop- 
out 

Dim. 
Emb. 

Acurácia Máxima 
(Val.) 

M01B1 
1 camada CuDNNLSTM, com 128 
estados internos 

One-Hot - 
Base B1 

c/ comentários inclusos 
100 Não - 60% 

M02B1 
1 camada CuDNNLSTM, com 128 
estados internos 

One-Hot - Base B1 100 Não - 60% 

M03B1 
1 camada CuDNNLSTM, com 64 estados 
internos 

One-Hot - Base B1 100 Não - 59% 

M04B1 
2 camadas de CuDNNLSTMs, com 
64 estados internos em cada Bloco 
CuDNNLSTM 

One-Hot - Base B1 100 Não - 65% 

M05B1 
3 camadas de CuDNNLSTMs, com 
64 estados internos em cada Bloco 
CuDNNLSTM 

One-Hot - Base B1 100 Não - 68% 

M06B1 
3 camadas de CuDNNLSTMs, com 
64 estados internos em cada Bloco 
CuDNNLSTM 

One-Hot - Base B1 64 Yes (0.5) - 67% 

M07B1 
3 camadas de CuDNNLSTMs, com 
64 estados internos em cada Bloco 
CuDNNLSTM 

One-Hot - 
Base B1, sem entradas ruins 

e caracteres especiais 
64 Yes (0.5) - 69% 

M08B1 
3 camadas de CuDNNLSTMs, com 
64 estados internos em cada Bloco 
CuDNNLSTM 

One-Hot - 
Base B1, sem entradas ruins 

e caracteres especiais 
64 Yes (0.2) - 70% 
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M09B1 
3 camadas de CuDNNLSTMs 
Bidirecionais, com 64 estados internos 
em cada Bloco CuDNNLSTM 

One-Hot - Base B1, sem entradas ruins 
e caracteres especiais 

64 Yes (0.4) - 74% 

M10B1 
3 camadas de CuDNNLSTMs 
Bidirecionais, com 64/32/32 estados 
internos, respectivamente 

One-Hot - 
Base B1, sem entradas ruins 

e caracteres especiais 
64 Yes (0.2) - 79% 

M11B1 
3 camadas de CuDNNLSTMs 
Bidirecionais, com 32/16/16 estados 
internos, respectivamente 

One-Hot - 
Base B1, sem entradas ruins 

e caracteres especiais 
64 Yes (0.4) - 76% 

M12B1 
3 camadas de LSTMs Bidirecionais, com 
32/16/16 estados internos, 
respectivamente 

One-Hot - Base B1, sem entradas ruins 
e caracteres especiais 

64 Yes (0.5,  
recorrente) 

- 76% 

M13B1 
3 camadas de CuDNNLSTMs 
Bidirecionais, com 32 estados internos 
em cada CuDNNLSTM 

One-Hot - 
Base B1, sem entradas ruins 

e caracts. especiais 
64 Não - 81% 

M14B1 
3 camadas de CuDNNLSTMs 
Bidirecionais, com 32/16/16 estados 
internos, respectivamente 

embeddings 
aleatórios 

Treináveis 
Base B1, sem entradas ruins 

e caracteres especiais 
50 Yes (0.5) 80 80% 

M15B1 
3 camadas de CuDNNLSTMs 
Bidirecionais, com 32/16/16 estados 
internos, respectivamente 

embeddings 
aleatórios 

Treináveis 
Base B1, após retirada de 

caracteres especiais e 
stopwords 

50 Não 80 83% 

M16B1 
3 camadas de CuDNNLSTMs 
Bidirecionais, com 32/16/16 estados 
internos, respectivamente 

embeddings 
aleatórios 

Treináveis 
Base B1, após retirada de 

caracteres especiais e 
stopwords 

50 Não 50 80% 

M17B1 
3 camadas de CuDNNLSTMs 
Bidirecionais, com 32/16/16 estados 
internos, respectivamente 

embeddings 
aleatórios 

Treináveis 
Base B1, após retirada de 

caracteres especiais e 
stopwords 

50 Sim (0.5) 80 83% 

M18B1 
3 camadas de LSTMs Bidirecionais, com 
32/16/16 estados internos, 
respectivamente 

embeddings 
aleatórios 

Treináveis 
Base B1, após retirada de 

caracteres especiais e 
stopwords 

50 Sim (0.5, 
recorrente) 

50 83% 

M19B1 
3 camadas de LSTMs Bidirecionais, com 
16 estados internos em cada LSTM 
bloco. 

embeddings 
aleatórios 

Treináveis 

Base B1, após retirada de 
caracteres especiais, 
stopwords e palavras 

frequentes 

50 
Sim (0.5, 

recorrente) 
30 85% 
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A Tabela 46, a seguir, exibe o panorama consolidado dos resultados encontrados nos experimentos com os modelos da base B2. 

Tabela 46. Resultados dos experimentos com a base B2. 

Cód. do 
Modelo 

Descrição do Modelo 
Entrada da 

rede 
Treino dos 

embeddings 
Processamento da 

Base 
Batch- 

size 
Drop- 

out 
Dimens. 
Embed. 

Acurácia 
Máxima (Val.) 

M20B2 
3 camadas de CuDNNLSTMs Bidirecionais, com 64 
estados internos em cada bloco  

embeddings 
aleatórios Treináveis Base B2 100 Sim (0.3) 200 76% 

M21B2 
3 camadas de LSTMs Bidirecionais, com 32/16/16 
estados internos 

embeddings 
aleatórios 

Treináveis Base B2 50 
Sim (0.5,  

recorrente) 
50 79% 

M22B2 
3 camadas de LSTMs Bidirecionais, com 32/16/16 
estados internos + 1 camada densa adicional de 8 
neurônios 

embeddings 
aleatórios 

Treináveis Base B2 50 
Sim (0.5,  

recorrente) 
50 80% 

M23B2 
3 camadas de CuDNNLSTMs Bidirecionais, com 
32/16/16 estados internos + 1 camada densa 
adicional de 8 neurônios 

embeddings 
aleatórios 

Treináveis Base B2 100 Sim (0.5) 500 80% 

M24B2 
3 camadas de CuDNNLSTMs Bidirecionais, com 64 
estados internos em cada bloco 

embeddings 
aleatórios Treináveis Base B2 100 

Sim 
(0.5) 80 81% 

M25B2 3 camadas de CuDNNLSTMs Bidirecionais, com 8 
estados internos em cada bloco 

embeddings 
aleatórios 

Treináveis Base B2 100 Não 50 79% 

M26B2 
3 camadas de CuDNNLSTMs Bidirecionais, com 8 
estados internos em cada bloco  

embeddings 
Pre-treinados 

Treináveis 
Base B2 após remoção 

de caracteres 
especiais e stopwords 

100 Não 
50 

(x2) 
78% 

M27B2 3 camadas de CuDNNLSTMs Bidirecionais, com 8 
estados internos em cada bloco  

embeddings 
Pre-treinados 

Treináveis 
Base B2 após remoção 

de caracteres 
especiais e stopwords 

100 Não 50 
(x0.25) 

76% 

M28B2 
3 camadas de CuDNNLSTMs Bidirecionais, com 8 
estados internos em cada bloco  

embeddings 
Pre-treinados 

Treináveis 
Base B2 após remoção 

de caracteres 
especiais e stopwords 

100 Não 
50 

(x0.10) 
79% 

M29B2 
3 camadas de CuDNNLSTMs Bidirecionais, com 8 
estados internos em cada bloco  

embeddings 
Pre-treinados 

Treináveis 
Base B2 após remoção 

de caracteres 
especiais e stopwords 

100 Não 
50 

(x0.05) 
81% 
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M30B2 3 camadas de CuDNNLSTMs Bidirecionais, com 8 
estados internos em cada bloco 

embeddings 
Pre-treinados 

Treináveis 
Base B2 após remoção 

de caracteres 
especiais e stopwords 

100 Não 50 
(x0.03) 

77% 

M31B2 
3 camadas de CuDNNLSTMs Bidirecionais, com 8 
estados internos em cada bloco 

embeddings 
Pre-treinados 

Treináveis 
Base B2 após remoção 

de caracteres 
especiais e stopwords 

100 Não 50 78% 

M32B2 
3 camadas de CuDNNLSTMs Bidirecionais, com 8 
estados internos em cada bloco 

embeddings 
aleatórios 

Treináveis 
Base B2 após remoção 

de caracteres 
especiais e stopwords 

100 Não 
50 

(x0.03) 
72% 

M33B2 1 camada CuDNNLSTM Bidirecional, com 128 
estados internos 

embeddings 
Pre-treinados 

Fixos 
Base B2 após remoção 

de caracteres 
especiais e stopwords 

100 Não 50 78% 

M34B2 
3 camadas de CuDNNLSTMs Bidirecionais, com 8 
estados internos em cada bloco  

embeddings 
Pre-treinados 

Treináveis 
Base B2 após remoção 

de caracteres 
especiais e stopwords 

100 Não 50 79% 

M35B2 

3 camadas de CuDNNLSTMs Bidirecionais, com 
64/32/32 estados internos, respectivamente + 1 
camada densa de 8 neurônios + máximo limite de 
entrada elevado para 250 tokens 

embeddings 
Pre-treinados 

Treináveis 
Base B2 após remoção 

de caracteres 
especiais e stopwords 

100 Sim (0.5) 50 80% 

M36B2 
3 camadas LSTM, com 16 estados internos em cada 
bloco + máximo limite de entrada elevado para 300 
tokens 

embeddings 
Pre-treinados 

Treináveis 
Base B2 após remoção 

de caracteres 
especiais e stopwords 

100 
Sim (0.5, 

recorrente) 
50 

(x0.05) 
79% 

 

 



 

 

7 CONCLUSÃO E TRABAHOS FUTUROS 

O objetivo principal desta pesquisa foi avaliar e detectar notícias falsas (fake news) 

utilizando as abordagens de Deep Learning - Aprendizado Profundo. A hipótese que se 

queria testar visava determinar se a detecção de Fake News através de modelos neurais 

profundos treinados de maneira end-to-end apresenta poder discriminante relevante. 

Os novos canais de comunicação digitais, como os aplicativos de mensagens 

instantâneas e as redes sociais, ampliaram a disseminação de conteúdo falso ou incorreto. 

Correntes de internet, memes e vídeos, por exemplo, muitas vezes descontextualizam 

informações reais, distorcem os fatos ou exageram situações com objetivos 

sensacionalistas. Até o surgimento desses meios digitais de compartilhamento em massa 

de informações, as pessoas tomavam conhecimento dos fatos, discutiam e formavam suas 

opiniões baseadas principalmente em fatos publicados em veículos estabelecidos e em 

informações produzidas por padrões sólidos de jornalismo, com verificação profissional 

de fatos e princípios de integridade editorial.  

Atualmente, no entanto, em vez de fontes de notícias confiáveis e respeitáveis, o 

indivíduo recebe e distribui, pela Internet e por variadas fontes, notícias sem qualquer 

filtro. Este fato tem impactos profundos nas redes sociais, alvos frequentes dos boatos e 

da desinformação. Desta forma, a detecção de notícias falsas nas mídias sociais é um fator 

de relevância crescente. Apesar disso, sua implementação em algoritmos está em fase 

inicial de desenvolvimento, e ainda há muitos desafios que precisam de ampla 

investigação. Esta pesquisa tem como contribuição avançar nos estudos de detecção de 

notícias falsas no idioma Português.  

Para alcançar este objetivo, a proposta do trabalho foi utilizar os métodos baseados 

em Deep Learning para detecção de notícias falsas, com aplicação de Redes Neurais 

Recorrentes, tais como as redes LSTM como elemento central. Tendo em vista que uma 

rede neural recebe e processa apenas vetores numéricos como entrada, investigou-se 

também formas diferentes de codificação das entradas, entre elas a vetorização One-Hot 

(vetorização categórica esparsa), a utilização de Embeddings aleatórios e também de 

Embeddings pre-treinados. 

Em função das características típicas das redes recorrentes tradicionais, entre elas 

a demanda de recursos computacionais, concentrou-se a análise na arquitetura LSTM. 
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Além das estruturas LSTM tradicionais, foi verificado também o desempenho da API 

recorrente CuDNNLSTMs, que são blocos LSTM modificados para aproveitar os ganhos 

advindos do processamento baseado em paralelismo com uso de placas gráficas (GPUs). 

Os experimentos realizados ao longo do trabalho foram organizados sob a forma 

de modelos numerados, totalizando 36 modelos. Cada modelo avaliado recebeu um 

código próprio e representa uma determinada configuração, arquitetural, de entradas ou 

de escala, única em relação às demais. Os modelos foram agrupados em função da base 

de dados de entrada utilizada. Duas bases principais foram utilizadas, a base B1 e a base 

B2. Foram utilizadas aproximadamente 3000 notícias rotuladas, tendo sido coletadas a 

partir dos websites de duas agências nacionais de checagem de fatos: Aos Fatos e Agência 

Lupa.  

Os testes foram conduzidos em ordem crescente de complexidade. Os primeiros 

testes utilizaram as entradas do tipo One-Hot. O melhor resultado encontrado para a 

acurácia de validação de um modelo com entradas One-Hot foi de 81% com a base B1. 

Esta alternativa é limitada em sua capacidade de captura de similaridades e possui 

desvantagens quanto ao tamanho dos modelos, posto que os vetores são esparsos. 

A seguir, foram avaliados modelos com Embeddings Aleatórios treináveis. O 

melhor modelo com este tipo de entradas atingiu acurácia de validação de 85%, 

novamente com a base B1. O resultado dos vários experimentos conduzidos evidenciou 

que o uso de Word Embeddings representou uma contribuição positiva para a melhoria 

da acurácia na detecção de fake news quando comparado ao uso de vetores One-Hot.  

Além disso, os testes feitos indicaram que, ao contrário do que poderia ser 

esperado à primeira vista, especificamente para o domínio restrito ora analisado, a 

inicialização de embeddings com pesos pré-treinados em grandes corpora não melhorou 

os resultados encontrados em comparação aos modelos que utilizaram simplesmente 

embeddings aleatórios treináveis.  

Visando aproveitar melhor a informação capturada pelos Embeddings pré-

treinados para a tarefa em mãos, uma modificação simples na arquitetura básica dos 

modelos foi proposta para inclusão de um fator multiplicador 𝑘. Este fator, colocado entre 

a camada de Embeddings e a primeira camada LSTM (ou CuDNNLSTM), modula apenas 

a amplitude dos embeddings, não alterando suas direções relativas. Observou-se que, 

ajustando este fator multiplicador convenientemente, para um valor pequeno, tal como 

𝑘 = 0.05, no caso analisado, o modelo resultante atingiu desempenho superior às demais 
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configurações analisadas, seja com embeddings aleatórios treináveis ou com embeddings 

pré-treinados treináveis.  

O trabalho realizou também alguns testes para avaliar a real necessidade de 

treinabilidade dos embeddings pre-treinados. De fato, os modelos com embeddings fixos 

podem ser treinados e executados muito rapidamente, em função de terem parâmetros a 

menos, já que seus vetores não são treináveis. Contudo, os testes realizados com 

embeddings fixos demonstraram que este tipo de configuração de entrada não produziu 

resultados satisfatórios, pois foram até 5% inferiores àqueles obtidos com as 

configurações treináveis. 

Constatou-se que, para os datasets analisados, de maneira geral, a remoção de 

entradas malformadas, retirada de caracteres especiais, palavras frequentes e stopwords 

ajudou o desempenho. Embora esta melhora tenha se dado por uma pequena margem, ela 

foi consistente através dos experimentos. 

Observou-se, também, que a limitação de comprimento máximo das entradas em 

100 tokens foi adequada, não ocorrendo qualquer melhoria significativa ao aumentar-se 

este limite para 250 ou mesmo para 300 tokens por sentença. 

Quanto à aplicação das redes recorrentes, viu-se que a utilização de modelos com 

profundidade contribuiu positivamente para os resultados alcançados até a profundidade 

de 3 camadas. Por exemplo, os experimentos realizados mostraram que, para a tarefa 

avaliada, um modelo de 3 camadas com 8 estados internos alcançou desempenho 

numericamente superior ao de um modelo com uma única camada de 128 estados 

internos. Este resultado persistiu independentemente do bloco recorrente utilizado. 

Quanto à utilização de paralelismo, os testes realizados indicaram ser viável 

utilizar blocos recorrentes do tipo CuDNNLSTM, que aproveitam os recursos de placas 

gráficas para acelerar o processo de treinamento. Os resultados dos modelos com 

CuDNNLSTM não foram inferiores aos resultados alcançados pelos modelos que 

utilizaram os blocos LSTM tradicionais, mesmo quando configurados com regularização 

recorrente. Isto é positivo, pois os modelos CuDNNLSTM são mais escaláveis. Nos 

experimentos realizados, apurou-se uma diferença de tempo de treinamento de até uma 

ordem de grandeza entre os modelos CuDNNLSTM e LSTM regulares, com vantagem 

para os primeiros. Essas diferenças foram verificadas nas respectivas implementações 

oferecidas pelo framework TensorFlow/Keras, ambos implementados e executados 

através do ambiente web oferecido pelo projeto Google Research Colaboratory (Google 

Colab). 
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Por fim, os resultados encontrados parecem indicar que, para a análise deste 

conjunto de dados de tamanho reduzido, com domínio específico, o uso de modelos 

capazes de otimizar as representações para o domínio dos dados se mostrou um fator mais 

importante do que o acesso e uso de informações previamente compiladas provenientes 

de fontes alheias ao domínio em análise.  

Conclui-se, desta forma, que os experimentos realizados, bem como os resultados 

alcançados confirmam a hipótese de que a análise de fake news pode ser feita com 

modelos neurais treinados de maneira fim a fim (end-to-end), com modelos profundos 

LSTM ou CuDNNLSTM (pois produziram resultados semelhantes), configuradas com 

número suficiente de estados internos e com utilização de embeddings como método de 

representação dos tokens, permitindo que estes vetores sejam modificados conjuntamente 

ao modelo neural. Uma vez treinados, os modelos podem ser salvos e executados em 

hardwares ordinários, sem necessidade de acesso a placas gráficas. Os resultados 

evidenciaram que o modelo LTSM bidirecional apresentou relevante capacidade 

discriminativa para detectar notícias falsas. 

No tocante aos trabalhos futuros, diversas alternativas são possíveis para avançar 

os resultados aqui apresentados. A mais básica delas seria a ampliação das métricas de 

avaliação. Uma oportunidade de melhoria do trabalho seria a recriação de todos os 

experimentos com um conjunto de métricas mais amplo, incluindo a geração do F1-Score, 

por exemplo. 

Do ponto de vista da arquitetura, a utilização de modelos baseados em 

Mecanismos de Atenção integrados ao modelo neural recorrente. Pode ser feita uma 

análise neural recorrente com modelos baseados em caracteres ao invés de palavras. Outra 

possível frente de pesquisas é a utilização de novas técnicas de geração de vetores de 

palavras, como ELMO e modelagem de linguagem por Transformers, como o BERT. Até 

onde foi possível verificar, não existem modelos públicos de vetores destes métodos tipos 

para língua portuguesa como já existem para os embeddings baseados em algoritmos mais 

consolidados, como o word2vec, GloVe e FastText.  

Outras formas de evoluir a pesquisa se referem ao domínio do conjunto de dados. 

Esta pesquisa se concentrou em notícias falsas com temas predominantemente 

relacionados à política. Uma questão em aberto é confirmar se os resultados se mantêm 

os mesmos para qualquer tipo de conjunto de dados ou se há particularidades em função 

do domínio.  
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Cabe investigar também mais detalhadamente o comportamento dos modelos 

perante conjuntos de dados de maior tamanho (maior número de notícias) e maior 

variedade de fontes (agências de checagem de fatos). Aqui foram utilizados dados de duas 

agências, de modo que uma questão adicional aberta a ser avaliada é o comportamento 

dos modelos em datasets compostos por notícias de múltiplas fontes de classificação.  

Por fim, uma análise possível é a integração de mais rótulos de notícias na tarefa 

de classificação. Neste trabalho utilizaram-se apenas os rótulos Verdadeiro ou Falso, de 

maneira que pesquisas posteriores poderiam investigar a capacidade de classificação dos 

modelos para um número maior de categorias alvo. 
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