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Niterói - RJ, Brasil

17 de janeiro de 2017



Universidade Federal Fluminense

Carla Cristina Passos Cruz

Mineração de Textos: um estudo de caso

com dados do Twitter

Monografia de Projeto Final de Graduação sob o t́ıtulo “Mi-

neração de Textos: um estudo de caso com dados do Twitter”,

defendida por Carla Cristina Passos Cruz e aprovada em 17

de janeiro de 2017, na cidade de Niterói, no Estado do Rio de
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Resumo

O trabalho realizou um estudo de caso em Mineração de Textos com dados do Twitter.
Foram extráıdos 750 (setecentos e cinquenta) textos de 15 (quinze) contas, divididas em 5
(cinco) temas: esportes, poĺıtica, moda, viagem e turismo e ciência e tecnologia. Para isso,
foi utilizada a Análise de Conglomerados e o método adotado foi o hierárquico de Ward.
Como resultado foram encontrados 13 (treze) conglomerados. Observou-se que a grande
maioria dos conglomerados ficou com textos de um único tema e apenas 2 (dois) deles
apresentaram textos em temas variados. Toda a análise foi feita utilizando o software R.

Palavras-chaves: Mineração de Textos, Análise de Conglomerados, Método Hierárquico
de Ward, Twitter.
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À minha orientadora, Jessica, pelo conteúdo ensinado ao longo da graduação, pela

orientação, pela proposta e ajuda na escolha do tema deste estudo, e pela paciência e

apoio dedicados neste trabalho.
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4 Preparação de uma Coletânea Textual . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 24

5 Exemplo da Matriz Termo-Documento . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 25

6 Contas utilizadas do Twitter e seus Respectivos Temas . . . . . . . . . p. 37

7 10 (dez) termos mais frequentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 39

8 Divisão por Temas, de acordo com o Total de Documentos dos Grupos

Formados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 42



11

1 Introdução

Atualmente, observa-se o aumento do registro do fluxo de dados gerados pela interação

homem e máquina através do avanço da tecnologia, facilitando assim o registro desses

fluxos. Tarefas comuns do dia-a-dia como uma postagem em rede social, um cadastro

em algum site para a realização de uma compra, são exemplos em que os dados estão

envolvidos.

Em muitas situações é interessante analisar dados textuais, dentre as quais podemos

citar o caso em que um fabricante busca em sites espećıficos comentários sobre o seu

produto. Em um primeiro momento é preciso classificar os comentários, que estão em

forma de texto, como sugestões, reclamações ou elogios, para depois tomar as devidas

providências. Outro exemplo, seria ao escrever sobre um determinado assunto na rede,

e-mails ou postagens. Percebe-se que os banners de propaganda são direcionados para o

tipo de assunto do qual se procurava na Internet.

Segundo Tan [1], cerca de 80% dos dados gerados são provenientes de dados não

estruturados, ou seja, estão em forma de textos, o que dificulta a extração e exploração

das informações. Diante desse fato, surge a necessidade de estudar técnicas que possam

ajudar no processamento e análise desses dados textuais. A área de estudo que se dedica

a isso é chamada de Mineração de Textos (Text Mining), uma área derivada da Mineração

de Dados, e que será o objeto de estudo deste trabalho.

A proposta deste estudo é a aplicação da Mineração de Textos para uma análise de

textos da rede social Twitter, provenientes de diversas contas. A ideia é usar a Análise

de Conglomerados, que é uma técnica bastante usual nesse tipo de análise, para tentar

agrupar os diferentes textos por assuntos. Como resposta, espera-se que cada grupo de

textos tenha assuntos semelhantes.

O presente trabalho está dividido da seguinte forma: no Caṕıtulo 2, serão descritos

os objetivos; no Caṕıtulo 3 serão descritos os materiais e métodos, tanto as técnicas que

serão usadas para a transformação dos dados textuais brutos em dados numéricos, quanto
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a metodologia de análise de conglomerados; no Caṕıtulo 4, serão discutidas as análises

dos resultados obtidos. E finalmente no último caṕıtulo, Caṕıtulo 5, encontram-se as

conclusões finais.
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2 Objetivos

O principal objetivo deste trabalho consiste em estudar técnicas de mineração de

textos e aplicá-las, usando os dados obtidos através da rede social Twitter.

De forma mais espećıfica, o objetivo será agrupar mensagens do Twitter por assunto,

a partir do método de Análise de Conglomerados escolhido.
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3 Materiais e Métodos

3.1 Materiais

O material bruto usado para este trabalho é composto por um conjunto de textos do

Twitter, onde cada texto é formado por palavras. Após o pré-processamento, descrito na

Seção 3.3 mais adiante, cada palavra é transformada em um termo, fazendo com que cada

texto possa ser interpretado como um conjunto de termos.

Com isso, cada unidade experimental do banco de dados é um texto, e associada a

ela criam-se variáveis binárias que indicam se cada termo pertence ou não ao texto. As

seções a seguir mostrarão como serão feitos todos os processos de seleção e transformação

do banco de dados textuais em dados numéricos.

3.2 Mineração de Textos

Conforme citado no Caṕıtulo 1, a Mineração de Textos (Text Mining) é uma área

derivada da Mineração de Dados (Data Mining) que surgiu através da necessidade de

ajudar no processamento dos textos, fazendo com que as palavras do texto (material

bruto) sejam transformadas em números.

Para ajudar nessa transformação, a Mineração de Textos utiliza o chamado Pro-

cessamento de Linguagem Natural (PLN), ou Natural Language Processing (NLP) em

inglês, que é um conjunto de técnicas computacionais usada para analisar e representar

ocorrências naturais de texto em um ou mais ńıveis de análise lingúıstica com o objetivo

de se alcançar um processamento de linguagem similar ao humano para uma série de

tarefas ou aplicações (Filho [2]).

O PLN será utilizado na etapa de Pré-Processamento, tratado na Seção 3.3. Mas para

entendermos melhor a ideia da Mineração de Textos, primeiramente veremos os conceitos

de Descoberta de Conhecimento em Base de Dados (KDD) e Descoberta de Conhecimento
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em Textos (KDT ).

3.2.1 KDD - Descoberta de Conhecimento em Base de Dados

O KDD - Knowledge Discovery in Database, em português, Descoberta de Conhe-

cimento em Base de Dados, segundo Fayyad et al. [3], é um processo não trivial, de

extração de informações impĺıcitas, previamente desconhecidas e potencialmente úteis,

a partir dos dados armazenados em um banco de dados. Segundo Loureiro [4], o KDD

pode ser entendido como uma série de atividades (etapas) que são iniciadas a partir da

definição de uma meta, ou seja, aquilo que se deseja extrair de informação, e finaliza com

a recuperação da informação pertinente. A ilustração dessas etapas é mostrada na Figura

1 abaixo:

Figura 1: Processo de Descoberta de Conhecimento em Base de Dados
(Fonte: Adaptação da figura de Fayyad et al. [3])

O processo é composto pelas seguintes etapas: seleção, pré-processamento, trans-

formação ou formatação, mineração de dados (data mining) e interpretação ou avaliação,

as quais serão descritas a seguir (Teófilo [5]).

1. Seleção: é a primeira etapa, onde será decidido quais os conjuntos de dados serão

relevantes, para que resultados com informações úteis sejam obtidos. O processo de

seleção é bastante complexo, uma vez que os dados podem vir de uma série de fontes

diferentes e possuir os mais diversos formatos.

2. Pré-processamento: executa a limpeza e seleção dos dados. Informações ausentes,
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errôneas ou inconsistentes nas bases de dados devem ser corrigidas para não compro-

meterem a qualidade dos modelos a serem extráıdos ao final do processo.

3. Transformação ou formatação: nesta etapa os dados obtidos na etapa anterior

serão analisados e reorganizados de forma espećıfica, a fim de serem interpretados na

etapa seguinte.

4. Mineração de dados (Data Mining): é considerada a etapa mais importante do

processo de KDD, pois objetiva a busca por padrões através de aplicação de algoritmos

e técnicas computacionais espećıficas. Une três grandes atividades, a saber: escolha da

tarefa de mineração de dados, escolha do algoritmo de mineração de dados e mineração

de dados.

5. Interpretação e avaliação: é a última etapa do processo de análise dos resultados

da mineração e da geração de conhecimento pela interpretação e avaliação do conteúdo

obtido na etapa anterior. Após a interpretação poderão surgir padrões, relacionamentos

e descoberta de novos fatos, que podem ser utilizados para pesquisas, otimização e

outros.

Apesar de todas as etapas listadas acima serem importantes, a maior parte do traba-

lhos encontrados concentram-se na etapa 4 de Mineração de Dados, devido ao seu grau

de complexidade, sendo muitas vezes usada para denominar o próprio processo de KDD

(Loureiro [4]). Como explicita Crespo [6], a Mineração de Dados pode ser definida como

um conjunto de técnicas automáticas de exploração de grandes massas de dados de forma a

descobrir novos padrões e relações que, devido ao volume de dados, não seriam facilmente

descobertas de forma natural.

3.2.2 KDT - Descoberta de Conhecimento em Textos

O KDT - Knowledge Discovery in Text, em português, Descoberta de Conhecimento

em Texto, segundo Dixon [7], é o conjunto de técnicas que extraem informações relevantes

a partir de bases textuais não-estruturais. Para Loh [8], a Descoberta de Conhecimento

em Textos é um processo de análise de textos, geralmente utilizando técnicas estat́ısticas

para encontrar informações ou conhecimentos impĺıcitos em textos.

O termo é derivado do KDD, visto na Seção 3.2.1, sendo que a diferença é que neste

as técnicas são aplicadas sobre dados estruturados (células de planilhas ou linhas/colunas

de tabelas), enquanto que no KDT se aplicam técnicas de mineração sobre dados não-
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estruturados (Loh [8]), conforme comentado anteriormente. As informações que podem

ser mineradas estão codificadas nos textos através da chamada linguagem natural (livre,

irrestrita, não padronizada).

A seguir, veremos as etapas do processo de mineração de textos descritas por Loureiro

[4] e Silva [9] e ilustrada por Madeira [10]. Percebe-se que as etapas são similares ao

processo de mineração de dados.

1. Coleta: etapa de busca dos dados que serão analisados, com o objetivo de se retirar

o conhecimento desejado. É conhecida na literatura como corpus ou corpora.

2. Pré-processamento: conjunto de ações tomadas sobre os documentos textuais a

fim de torná-los manipuláveis para a extração do conhecimento.

3. Extração da Informação: utilização de algoritmos de aprendizagem com a fi-

nalidade de extrair conhecimento na forma de regras de associação, relação, seg-

mentação, classicação de textos, entre outras.

4. Análise de resultados: etapa final cujo objetivo é a interpretação e análise dos

resultados obtidos na fase anterior.

Figura 2: Etapas da Mineração de Textos.
(Fonte: Madeira. Dissertação de Mestrado em Ciências - Modelagem em Matemática da Informação -

FGV-Rio [10])

Na prática, o processo de KDT é centrado no processo de Mineração de Textos, que

é um campo multidisciplinar, que envolve recuperação de informação, análises textuais,

extração de informação, clusterização, categorização, visualização, tecnologias de base

de dados e mineração de dados (Ambrósio & Morais [11]). Nesse sentido, a Seção 3.3

a seguir se concentrará nas etapas da Mineração de Textos, mais precisamente no Pré-

Processamento.
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3.3 Pré-Processamento de Textos

Conforme citado na Seção 3.2.2, é a etapa mais importante da Mineração de Textos.

O principal objetivo do Pré-Processamento é aumentar a qualidade inicial dos dados, onde

diversas técnicas podem ser aplicadas e até mesmo combinadas. Segundo Carrilho [12],

é uma etapa bastante trabalhosa, com a aplicação de diversos algoritmos que consomem

boa parte do tempo do processo de extração de conhecimento.

Ao final da etapa de Pré-Processamento será constrúıdo um banco de dados numérico

em que cada unidade amostral é um texto.

3.3.1 Tokenização

Também conhecido como Atomização ou Tokenization, é o primeiro passo da etapa de

Pré-Processamento. O processo de tokenização segundo Santos [13], consiste na separação

de um texto em suas unidades mı́nimas a partir de um texto livre. Ou seja, separa cada

palavra presente no texto, formando assim um conjunto de palavras, onde cada palavra é

chamada de token.

Ainda sobre esse processo, Soares [14] diz que além de identificar e separar as ex-

pressões do texto em palavras, reconhece espaços em branco, v́ırgulas, pontos, entre ou-

tros. Assim, as marcas de pontuação também são consideradas tokens. Por padrão, cada

token fica separado através de aspas. Por exemplo, a frase “Ontem fomos ao cinema”, com

a tokenização ficaria: “Ontem”“fomos”“ao”“cinema”. O processo segue algumas etapas,

representadas na Figura 3, a seguir.

Carrilho [12] fala que a tarefa de identificação de tokens é relativamente simples

para o ser humano, entretanto pode ser bastante complexa para ser executada por um

computador. Atribúı-se a este fato o grande número de papéis que os delimitadores podem

assumir, como espaços e sinais de pontuação. Por exemplo, o “ponto”, pode ser usado

para marcar o fim de uma sentença, mas também é usado em abreviações e números.

Conforme observa-se na Figura 3, pode-se realizar a identificação de palavras combi-

nadas, śımbolos da internet, identificação de abreviações, entre outros. Palavras combi-

nadas são palavras que agregam um valor juntas, mas não possuem o mesmo significado

separadamente. Por exemplo, as palavras “Coca-Cola” separadas não possuem a mesma

relevância do que quando lidas em seguida. Deve-se, portanto, agrupá-las em um mesmo

token. O mesmo acontece com palavras escritas com caracteres especiais, como “Casa &



3.3 Pré-Processamento de Textos 19

Vı́deo” por exemplo.

Figura 3: Etapas do Processo de Tokenização
(Fonte: Carrilho. Desenvolvimento de uma Metodologia para Mineração de Textos. Dissertação

(Mestrado em Engenharia Elétrica) - PUC-Rio. 2007.[12])

Śımbolos da Internet são referências a e-mails, urls de websites, endereços, etc. Por

exemplo, o site: http://www.g1.com.br. É fácil perceber que a separação do ponto nessa

url geraria um sequência de tokens que não seriam uma referência ao site em questão.

Identificação de abreviações, como o próprio nome diz, visa identificar as palavras abre-

viadas presentes no texto, tomando o devido cuidado para que não se perca o seu sentido

na transição para o formato de tokens (Santos [13]). Na Tabela 1, veremos exemplos do

processo de tokenização básico.

3.3.2 Conversão de Letras em Maiúsculas ou Minúsculas

Também conhecida como Case Folding, é a conversão dos caracteres de um documento

para um único tamanho, maiúsculo ou minúsculo, com o objetivo de se padronizar os

caracteres, dando maior agilidade para a análise dos dados (Passini [15]).

Segundo Madeira [10], esse procedimento reduz significativamente a quantidade de

atributos, mas deve-se tomar cuidado para não eliminar informação que possa ser impor-

tante para o problema em análise. Um exemplo citado por ele é a filtragem de mensagens

de spam que comumente são inteiramente escritas em letras maiúsculas. Nesse caso, uti-

lizar o Case Folding vai levar ao descarte de informações importantes para caracterizar

um spam.
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Tabela 1: Exemplos do processo de Tokenização

Exemplo 1 Exemplo 2

Frase Original O Cristo Redentor é uma das Sete
Maravilhas do Mundo Moderno!

Na Casa & Vı́deo você en-
contra celulares em até 10x
sem juros! Mais ofertas em
http://www.casaevideo.com.br

Tokens prelimina-
res (observações
de espaços em
branco e delimi-
tadores)

“O” “Cristo” “Redentor” “é”
“uma” “das” “Sete” “Maravilhas”
“do” “Mundo” “Moderno” “!”

“Na” “Casa” “&” “Vı́deo” “você”
“encontra” “celulares” “em” “até”
“10” “x” “sem” “juros” “!” “Mais”
“ofertas” “em” “http” “:” “/” “/”
“www” “.” “casaevideo” “.” “com”
“.” “br”

Abreviações e
palavras combi-
nadas

“O” “Cristo Redentor” “é” “uma”
“das” “Sete” “Maravilhas” “do”
“Mundo” “Moderno” “!”

“Na” “Casa & Vı́deo” “você”
“encontra” “celulares” “em”
“até” “10” “x” “sem” “juros”
“!” “Mais” “ofertas” “em”
“http://www.casaevideo.com.br”

Tokens Multivo-
cabulares

“O”“Cristo Redentor” “é” “uma”
“das” “Sete” “Maravilhas” “do”
“Mundo” “Moderno” “!”

“Na” “Casa & Vı́deo” “você”
“encontra” “celulares” “em”
“até” “10x” “sem” “juros”
“!” “Mais” “ofertas” “em”
“http://www.casaevideo.com.br”

3.3.3 Eliminação das Stop words

Stop words são palavras que não agregam informação e por isso não devem ser conside-

radas na contagem dos termos mais frequentes de um texto por não possúırem relevância

significativa, sendo desconsideradas na mineração de textos.

Geralmente a técnica utilizada para a eliminação das Stop words é a criação de um

lista chamada de stop list, formada por preposições, artigos, conjunções e pronomes de

uma ĺıngua. Após a criação da lista, percorre-se o texto para a eliminação das palavras

que compõem a stop list.

Mesmo após a eliminação destas palavras, ainda podem existir outras que sejam fre-

quentes, porém não possuam significância para a contagem dos termos. Por isso, em

alguns casos, é necessária a criação de uma espécie de “stop list espećıfica”.

O software R fornece uma lista de stop words em português, através da biblioteca do

pacote tm [16]. Esta lista também pode ser encontrada na Internet, no blog do Professor

Stanley Loh [17]. São aproximadamente 203 (duzentas e três) stop words na ĺıngua por-
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tuguesa que o software R possui, dentre as quais temos: “a”, “agora”, “amplo”, “após”,

“até”, “cada”, “muito”, “nossa”, “para”, “seja”, “talvez”, entre outras.

Há outras palavras que, apesar de não estarem na lista das stop words do R, também

devem ser retiradas, não só pelo fato de pertencerem ao grupo de conjunções, preposições,

como também são comuns a quase todos os textos, dentre as quais podemos destacar:

“ainda”, “agora”, “vir”, etc. Não há uma lista completa, no entanto algumas palavras

podem ser encontradas na Internet nos sites Snowball [18] e imasters [19]. Veremos no

Anexo ??, a lista completa com todas as stop words usadas neste trabalho.

3.3.4 Outros Processos de Limpeza e Tratamento dos Dados

Após os processos de Tokenização, conversão das letras para minúsculas e da remoção

das Stop words, há a necessidade de utilizarmos outros procedimentos para a limpeza dos

dados, com o objetivo de tornamos a análise dos textos mais rápida. Dentre os processos,

podemos citar:

• remoção de figuras e emoticons ;

• remoção de acentos;

• remoção de caracteres especiais;

• remoção de números;

• remoção de links ;

• remoção de espaços extras.

Quanto à questão de remoção de nomes próprios do conjunto de textos, esta dependerá

da relevência do mesmo para o trabalho, ou seja, dependerá da frequência que o termo

“nome” aparecerá. O conceito de frequência de termos será detalhado na Seção 3.3.7,

mais a diante.

A seguir, na Tabela 2, veremos mais alguns exemplos de frases após realizadas as

etapas de tokenização, conversão de letras maiúsculas em minúsculas, eliminação das stop

words e as demais eliminações citadas nesta Seção.
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Tabela 2: Etapas Iniciais do Pré-Processamento de Texto

Frase Original Conjunto de palavras

As garotas dos vestidos coloridos. “garotas” “vestidos” “coloridos”

Eu emprestei aquele livro para minha prima, que ado-
rou.

“emprestei” “livro” “prima” “ado-
rou”

Hoje está muito frio, a temperatura mı́nima será 13o. “hoje” “frio” “temperatura”

Nesse mês a batata inglesa aumentou quase 40%, o
quilo está R$ 4,98.

“mes” “batata” “inglesa” “aumen-
tou” “quilo”

Você gosta de praticar esportes? “gosta” “praticar” “esportes”

A inscrição do ENEM pode ser feita no site
http://www.enem.inep.gov.br

“inscricao” “enem” “ser” “site”

3.3.5 Normalização

Segundo Loureiro [4], é o processo que tem como objetivo reduzir a quantidade de ter-

mos diferentes através do agrupamentos de palavras que compartiham um mesmo padrão.

Existem diversas abordagens de agrupamento como identificação morfológica do termo,

reconhecimento de sinônimos e conceitos similares.

Carrilho [12] fala que, em geral, a aplicação das técnicas de Normalização introduz

uma melhora significativa nos sistemas de Mineração de Textos, porém esta melhora varia

de acordo com o escopo, tamanho da massa textual e o que se pretende obter como sáıda

do sistema.

Os processos de Normalização podem ser divididos em vários tipos, de acordo com a

forma de agrupamento. Os principais processos são os de Stemming e Lematização, sendo

este último utilizado no trabalho. O objetivo de ambos é resumir palavras flexionadas

a uma forma de base, reduzindo o conjunto de palavras distintas contidas na coletênea

inicial (Manning et al. [20]). Enquanto no processo de Lematização as palavras derivadas

são transformadas em sua palavra de origem, no processo de Stemming as palavras são

transformadas para um mesmo radical.

Também pode ocorrer a aplicação do “dicionário de termos”, conhecido como The-

saurus, cuja explicação veremos adiante. Para mais informações sobre o processo de

Stemming, consultar Carrilho [12] e Santos [13].
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Lematização

Segundo Santos [13], o processo de Lematização, também conhecido como Lemmati-

zation do inglês, consiste em transformar as palavras derivadas de outras na respectiva

palavra de origem. Por exemplo, as palavras música, músicas e musical compartilham a

mesma palavra de origem, música.

Este processo, diferente do Stemming, baseia-se na utilização de um vocabulário pré-

determinado e na análise morfológica das palavras, reduzindo de maneira mais eficiente

os termos contidos em uma coletânea. Ainda em comparação ao processo de Stemming,

possui a vantagem de manter uma estrutura que preserva o sentido das palavras.

Thesaurus

É uma ferramenta similar a um dicionário, só que ao invés de informar o significado

das palavras, informa o relacionamento entre elas (Soares [21]). Em outras palavras, é

uma espécie de “dicionário de termos”, cuja função é atribuir a termos diferentes mas

relacionados, uma mesma palavra que os represente. Utiliza-se em geral um Thesaurus

para representar termos que são sinônimos e/ou abreviações, que possuam alguma relação

(Wives [22]).

Como exemplo, Soares [21] cita as palavras “carro”, “véıculo”e “automóvel”. Como

são palavras sinônimas, podem ser associadas a palavra “carro”. Os Thesaurus podem

ser constrúıdos manualmente ou automaticamente, a partir de um corpus (conjunto de

documentos) espećıfico de alguma área. Embora o uso do Thesaurus tenha ajudado

com os problemas de sinônimos, este método ainda sofre com problema em relação aos

homônimos (palavras com escrita ou pronúncia iguais, mas com significados diferentes).

Na Tabela 3 veremos a aplicação dos processos de Normalização nas frases que já

passaram por algumas etapas de limpeza nas Seções anteriores. Para mais informações

sobre as regras de remoção de sufixos e afins, bem como exemplos, podem ser consultados

Orengo et al. [23], Alvares [24] e Xavier et al [25].

3.3.6 Matriz Termo-Documento

Após as etapas de limpeza e de contabilização da frequência dos termos vistas nas

seções anteriores, o próximo passo é a estruturação dos termos, de forma que eles se

tornem processáveis para os algoritmos que serão aplicados (Loureiro [4]). O modelo mais

utilizado para a representação dos dados textuais (termos) é o modelo espaço-vetorial,
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que é uma representação matemática de termos e documentos de uma coletânea textual.

Tabela 3: Processo de Normalização

Termos nas etapas iniciais do
pré-processamento Termos após a Normalização

“garotas” “vestidos” “coloridos” “garoto” “vestido” “colorido”

“emprestei” “livro” “prima” “adorou” “emprestar” “livro” “primo” “adorar”

“hoje” “frio” “temperatura” “hoje” “frio” “temperatura”

“mes” “batata” “inglesa” “aumentou” “quilo” “mes” “batatainglesa” “aumentar” “quilo”

“voce” “gosta” “praticar” “esportes” “gostar” “praticar” “esporte”

“inscricao” “enem” “pode” “feita” “site” “inscrever” “enem” “ser” “site”

Nesta abordagem, cada componente do vetor-documento expressa, numericamente, a

importância semântica de um termo presente. A coletânea é modelada por meio de uma

matriz chamada termo-documento, também conhecida como bag-of-words. Esta forma de

visualização é usualmente utilizada para os próximos passos da Mineração de Textos e é

o resultado final do nosso Pré-Processamento.

Consideremos uma coleção composta por N documentos que juntos contabilizam M

termos. A matriz termo-documento A, de dimensão N x M, é tal que cada documento aij

indica se o termo j pertence ao documento i. Caso afirmativo, temos aij = 1 e aij = 0

caso o termo não faça parte do documento.

Não existe uma interpretação espećıfica para cada vetor representado pelas colunas

da matriz, uma vez que a combinação de quaisquer dos documentos não produz necessa-

riamente um documento viável. Veremos na Tabela 4 a seguir um pequeno exemplo de

preparação (análise + remoção de stop words + Lematização) de uma coleção fict́ıcia de

documentos.

Tabela 4: Preparação de uma Coletânea Textual

Documento Conteúdo Termos

D1 → estudantes brasileiros → estudar brasil

D2 → estudos de estat́ıstica → estudar estatistica

D3 → estat́ısticos brasileiros → estatistica brasil

Os documentos são estruturados conforme a Tabela 5 abaixo. Na representação temos

que a matriz é constitúıda pela ocorrência ou não dos termos em cada documento (Loureiro
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[4]), ou seja, os valores binários indicam se o termo existe ou não em cada documento.

Cada termo é representado por uma coluna e cada documento, por linha. Essa forma de

construção da matriz é a chamada Term Presence (TP).

Tabela 5: Exemplo da Matriz Termo-Documento
estudar brasil estatistica

D1 1 1 0
D2 1 0 1
D3 0 1 1

3.3.7 Seleção de Termos

A Seleção de Termos tem como objetivo obter um subconjunto conciso e representativo

de termos da coleção textual. Isso é um desafio, devido à dimensionalidade dos dados.

Existem diversos critérios para a realização da seleção de termos, dentre as mais usadas

está a avaliação desses termos por medidas estat́ısticas simples como a frequência dos

termos, também conhecida por TF (Term Frequency), que será usada neste trabalho.

A TF contabiliza a frequência absoluta de um determinado termo ao longo da coleção

textual utilizando o Método de Luhn, que é uma técnica tradicional para a seleção de

termos. Os termos de maior e menor frequência são julgados não relevantes, seja por

aparecerem na maioria dos textos ou por serem raros. Logo, serão considerados para a

seleção apenas os termos com frequência intermediária. Para mais informações, ver o

artigo de Luhn [26].

3.4 Análise de Conglomerados

Existem diversas técnicas aplicadas em Mineração de Textos. De acordo com Wives

[22], as técnicas mais usuais são Sumarização, Categorização ou Classificação e Análise de

Conglomerados, sendo esta última descrita com mais detalhes pois será a técnica utilizada

neste trabalho.

A Análise de Conglomerados, também conhecida como Análise de Agrupamentos,

Classificação ou Cluster, como explica Mingoti [27], é uma técnica estat́ıstica multivariada

que tem como objetivo dividir uma amostra (ou população) em grupos, de acordo com as

caracteŕısticas que foram medidas.

Pode ser aplicada em várias áreas do conhecimento, cujo objetivo seja dividir as ob-
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servações de forma que, elementos pertencentes a um mesmo grupo sejam homogêneos en-

tre si, e elementos em grupos diferentes sejam heterogêneos com relação as caracteŕısticas.

A seguir, vejamos exemplos dessas aplicações (Mingoti [27]):

• Em Psicologia, na classificação de pessoas de acordo com seus perfis de personali-

dade;

• Em Pesquisa de Mercado, na segmentação dos clientes de acordo com perfis de

consumo;

• Em Geografia, na classificação de cidades, estados ou regiões de acordo com variáveis

demográficas, econômicas, entre outras.

Em Mineração de Textos (Text Mining) seu uso é vasto, como em sistemas de pes-

quisas de satisfação e/ou opinião de empresas, para que as mesmas avaliem o grau de

satisfação dos clientes com relação aos produtos e/ou serviços fornecidos; ainda sobre si-

tes de empresas, na identificação de palavras-chave, quando o cliente efetua busca no site

na procura de algum produto ou serviço; em redes sociais, na classificação de textos por

assuntos, quando se deseja avaliar os temas mais comentados num determinado dia ou

data; entre outros.

Para a definição dos grupos através da Análise de Conglomerados, é necessário se-

guirmos alguns passos, conforme sugerido por Loureiro [4]:

1. Análise e seleção das variáveis para a formação dos grupos;

2. Seleção de medidas de distância entre elementos amostrais e conglomerados;

3. Implementação do algoritmo de Agrupamento: Método hierárquico ou Método não-

hierárquico;

4. Definição da quantidade de conglomerados formados;

5. Interpretação dos conglomerados.

Essa seção será dividida em 4 (quatro) partes. As duas primeiras, 3.4.1 e 3.4.2, definem

as medidas de distância entre elementos amostrais e conglomerados, respectivamente. Já

as duas últimas, 3.4.3 e 3.4.4, os dois tipos de agrupamentos posśıveis, hierárquico e

não-hierárquico.
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Para as subseções que se seguem, suponha que tenhamos um conjunto de dados cons-

titúıdo com N elementos amostrais, e cada um deles foram medidas em M variáveis. O

objetivo é agrupar esses elementos em g grupos. A notação usada para esse trabalho

considera que, para cada elemento amostral i, tem-se o vetor de medidas xi, definido por

(Mingoti [27]):

xi = (xi1 xi2 . . . xiM)T , i = 1, . . . N e j = 1, 2, . . . ,M (3.1)

onde xij representa o valor observado da variável j medida no elemento amostral i.

3.4.1 Medidas de Distância entre elementos amostrais

Uma medida de distância no conjunto RM é uma função d : RM × RM que associa a

cada par ordenado de elementos x,y ∈ RM um número real d(x, y), chamado distância

entre x e y, de modo que sejam satisfeitas as seguintes condições para quaisquer x,y, z ∈
RM (Lima [28]):

1. d(x,x) = 0;

2. Se x 6= y então d(x,y) > 0;

3. d(x,y) = d(y,x) (simetria);

4. d(x, z) ≤ d(x,y) + d(y, z) (desigualdade triangular).

Sobre as condições citadas acima, muitas vezes a condição 2 é relaxada de forma que

ela passa a ser x 6= y então d(x,y) ≥ 0. Dessa forma é posśıvel considerar algumas

medidas de distância que antes do relaxamento não satisfaziam a condição 2.

Para uma análise dos grupos a serem formados, é necessária a aplicação de medidas

de distância para avaliarmos o quão próximos (parecidos) ou distantes (diferentes) estão

os elementos amostrais. Por isso, cria-se um matriz de distância D, de dimensão N ×N
que armazena todas as distâncias entre dois elementos amostrais quaisquer. Essa matriz

é definida por:

D =


d11 d12 . . . d1N

d21 d22 . . .
...

...
...

. . .
...

dN1 dN2 . . . dNN

 , (3.2)

onde dil = d(xi,xl), i, l = 1, . . . N .
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Segundo Johnson et al. [29], existe subjetividade na escolha de uma medida de

distância, isto é, cabe ao pesquisador escolher a melhor medida. Por isso, é importante

considerar a natureza das variáveis (discreta, cont́ınua) e as escalas de medida (nominal,

ordinal, intervalar e razão).

Existem várias medidas de distância presentes na literatura. A seguir veremos a

definição da distância euclidiana, utilizada nestre trabalho e amplamente usada dentre as

medidas de distância. Para informações sobre outras medidas de distância, consultar os

livros Johnson et al. [29] e Mingoti [27].

Distância Euclidiana

Também conhecida como Distância Métrica, é a distância linear entre dois pontos, em

um espaço M -dimensional. Sejam x e y dois vetores (elementos) amostrais, a distância

euclidiana entre eles é definida pelas seguintes equações (Johnson et al. [29]):

d(x,y) =
√

(x− y)T (x− y) (3.3)

ou:

d(x,y) =

√√√√ M∑
k=1

(xk − yk)2 =
√

(x1 − y1)2 + · · ·+ (xM − yM)2, (3.4)

onde:

• xk: representa a k-ésima variável da unidade amostral x;

• yk: representa a k-ésima variável da unidade amostral y.

3.4.2 Medidas de Distância entre Conglomerados

Até este momento foi apresentado o cálculo da distância entre os elementos amostrais.

Agora veremos como calcular distância entre conglomerados. Para isso, considere Cl e Ck

dois conglomerados quaisquer, ou seja, dois conjuntos de elementos amostrais. Uma vez

definido o método para cálculo da distância entre dois conglomerados é posśıvel construir

uma matriz distância entre os mesmos. Suponha que os elementos amostrais estejam

divididos em g conglomerados. Seja Dc uma matriz quadrada de dimensão g × g, cuja
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representação veremos a seguir:

Dc =


D11 D12 . . . D1g

D21 D22 . . .
...

...
...

. . .
...

Dg1 Dg2 . . . Dgg

 , (3.5)

onde Dlk = D(Cl, Ck) é a distância entre os conglomerados Cl e Ck.

Há inúmeros métodos que podem ser utilizados na obtenção dessas distâncias, no

entanto, vamos atentar para a descrição do Método de Ward, pois este será usado no

trabalho. Para mais informações sobre os outros métodos, consultar os livros de Johnson

et al. [29] e Mingoti [27].

Método de Ward

Consiste em agrupar os conglomerados que resultam na menor “perda de informação”

[30]. Segundo Abreu [31], utiliza como distância a soma dos quadrados dos erros (SQE),

visando minimizar a soma interna, o que equivale a buscar o mı́nimo desvio padrão entre

os dados de cada grupo. Também é conhecido como o método da variância mı́nima.

Sejam Cl e Ck, dois conglomerados quaisquer. O cálculo da distância pelo Método de

Ward pode ser definido pelas seguintes equações (Mingoti [27]):

D(Cl, Ck) =

(
glgk
gl + gk

)(
X̄l − X̄k

)T (
X̄l − X̄k

)
(3.6)

ou:

D(Cl, Ck) =

(
glgk
gl + gk

)
d2
(
X̄l, X̄k

)
(3.7)

onde:

• gl: número de elementos no conglomerado Cl;

• gk: número de elementos no conglomerado Ck;

• X̄l: centróide do conglomerado Cl, calculado pela média amostral dos seus elemen-

tos;

• X̄k: centróide do conglomerado Ck, calculado pela média amostral dos seus elemen-

tos;

• d2
(
X̄l, X̄k

)
: é a distância euclidiana entre os centróides dos conglomerados Cl e Ck.
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No Método de Ward, as comparações de conglomerados que possuem tamanhos di-

ferentes sofrem uma penalização representada pelo fator de ponderação
(

glgk
gl+gk

)
. Isto

porque, quanto maiores forem os valores de gl e gk e a discrepância entre eles, maior

será o fator de penalização. Assim, a distância entre os centróides dos conglomerados

comparados será aumentada (Mingoti [27]).

Por isso, há uma semelhança entre o Método de Ward e o Método do Centróide,

quanto ao uso dos vetores de médias amostrais. No entanto, a distância usada pelo

Método de Ward leva em consideração a diferença dso tamanhos dos conglomerados que

estão sendo comparados, enquanto que o Método do Centróide não possui qualquer fator

de ponderação (Mingoti [27]).

3.4.3 Métodos Hierárquicos

Uma das posśıveis formas de agrupamento são os Métodos Hierárquicos, que podem

ser divididos em Aglomerativos ou Divisivos. O trabalho em questão usará o Método

Hierárquico Aglomerativo, visto seu vasto uso e sua extensa bibliografia. Para mais in-

formações, consultar livro de Johnson et al [29].

No Método Hierárquico Aglomerativo cada elemento amostral do conjunto de dados

observado é considerado com sendo um conglomerado, que sucessivamente sofre uma

série de fusões com outros conglomerados até que no final todos os elementos estejam em

um único conglomerado. Segundo Härdle [32], um algoritmo aglomerativo, consiste nos

seguintes passos:

1. iniciar com g = N conglomerados, cada um contendo apenas um elemento amostral;

2. escolhido o método para calcular distância entre conglomerados, construir a matriz de

distâncias entre conglomerados Dc, de dimensão g × g; de acordo com a Equação 3.5;

3. identificar o menor elemento da matriz de distâncias para encontrar o par de conglo-

merados mais próximos;

4. reunir os dois conglomerados identificados na etapa 3 em um único conglomerado, e

atualizar a matriz de distâncias Dc, que agora passa a ter dimensão (g − 1)× (g − 1);

5. repetir os passos 3 e 4 até que reste apenas um conglomerado, ou seja, até que tenhamos

g = 1.



3.4 Análise de Conglomerados 31

Os passos acima são descritos pela definição formal de Análise de Conglomerados.

Entretanto, para o trabalho em questão, o passo 5 será modificado, uma vez que o objetivo

é achar e dividir em Conglomerados e não uńı-los a um só. Em vez de terminarmos o

processo com g = 1, terminaremos com g = G. A determinação de g será discutida a

seguir.

Determinação do número de grupos (G)

Há várias maneiras de escolher o valor de G, visto que a escolha do número de grupos

fica à critério do pesquisador. Dentre as formas existentes citaremos o Método de Mojena e

a inspeção Visual, usados neste estudo. Para informações sobre outros métodos, consultar

Fogo [33], Mingoti [27], Silva et al. [34] e Faria et al [35].

O Método de Mojena [36], publicado como artigo em 1977, explica que o processo

recorre à métodos estat́ısticos e propõe um procedimento de cálculo baseado no tamanho

relativo dos ńıveis de fusões ou distâncias no dendrograma, também conhecido como dia-

grama de árvore ou dendograma, é um diagrama cuja finalidade é ilustrar a convergência

dos grupos a cada ńıvel percorrido pelo algoritmo, onde cada ramo representa um ele-

mento, enquanto a raiz representa o agrupamento de todos os elementos (Loureiro [4]).

Por isso é considerado um critério “objetivo” para a escolha dos grupos, pois consiste

na seleção dos mesmos no estágio t, satisfazendo a inequação (Faria et al. [35]):

αt > θc, t = 1, 2, ..., N (3.8)

Seu cálculo, por sua vez, se dá pela seguinte expressão:

θc = α + cσ̂α (3.9)

onde (Fogo [33]):

• αt: valor das distâncias dos ńıveis de fusão, correspondentes ao estágio t;

• α: estimativa não viesada da média dos valores de α;

• σ̂α: estimativa não viesada do desvio-padrão dos valores de α;

• c: constante adotada;

• θc: valor de corte calculado.
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Para o valor da constante c, Mojena [36] sugere que seja 2.75 < c < 3.50. Entretanto,

Milligan & Copper [37] em um artigo publicado em 1985, sugerem que esse valor seja

c = 1.25, obtido devido à bom desempenho em testes realizados. Logo, para o trabalho,

será usado o c sugerido por Milligan & Copper.

Já a Inspeção Visual (Faria et al. [35]) é um critério subjetivo pois, como o próprio

nome diz, consiste em definir os grupos de acordo com as ramificações do dendrograma.

Diferentemente do método de Mojena, necessita do conhecimento prévio da conformação

dos grupos.

O resultado da aplicação do método escolhido é vizualizado no dendrograma, sendo

assim, sua configuração varia de acordo com a medida empregada. O mesmo vale para o

método da escolha dos grupos, também visto nesta Seção.

3.4.4 Métodos Não-Hierárquicos

São utilizados com o objetivo de encontrar diretamente uma partição dos N elementos

em g grupos, onde cada partição é um conglomerado. A partição tem que satisfazer dois

requisitos básicos: “semelhança” interna e isolamento (ou separação) dos conglomerados

formados (Mingoti [27]).

Os Métodos Não-Hierárquicos diferem dos Hierárquicos em vários aspectos, dentre os

quais citamos [30]:

• requerem que o usuário tenha especificado previamente o número g de conglomera-

dos desejados;

• em cada estágio de agrupamento, os novos grupos podem ser formados através de

divisão ou junção de grupos já combinados em pares anteriores. Por isso não é

posśıvel construir dendogramas;

• podemos lidar com um conjunto de dados maiores, pois não é necessário guardar a

matriz de distâncias.

Dentre alguns exemplos de métodos não-hierárquicos, podemos citar Fuzzy c-Médias

(Fuzzy c-Means) e o K-means, sendo este último o mais usado. Para maiores informações,

consultar Johnson et al. [29] e Mingoti [27].
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3.5 Validação

A Seção 3.3 mostra as etapas necessárias para a extração, Pré-Processamento de

dados, com o intuito de transformá-las de textos para numéricas, viabilizando o trabalho.

Esta Seção trata das etapas de Pós-Processamento da Mineração de Textos.

A seguir veremos alguns procedimentos feitos nesta etapa, com o objetivo de validar-

mos e avaliarmos os resultados obtidos.

3.5.1 Contagem de tipos de documentos em cada Conglomerado

Nesse trabalho, como os dados serão coletados do Twitter, é posśıvel associar cada

texto a uma etiqueta, que indica de qual usuário ou tipo de usuário o texto foi retirado.

Ou seja, a etiqueta faz a identificação da estrutura do texto; também é conhecida como

tagging ou rótulo.

Após a Análise de Conglomerados pode-se analisar as etiquetas de cada grupo e, com

isso, verificar se textos de um mesmo tipo ficaram em um mesmo grupo. Vale ressaltar

que, na prática, os textos em geral não são identificados por etiquetas, e por isso esse tipo

de validação não se aplica.

3.5.2 Nuvem de Palavras

Também conhecida como Wordcloud, é uma representação gráfica das palavras mais

frequentes em um conjunto de textos. Depois da contagem da frequência de cada palavra

no conjunto de textos, a Nuvem de Palavras é constrúıda e pode-se notar que as palavras

não possuem o mesmo tamanho. Palavras que aparecem com mais frequência são escritas

em tamanho grande, as de menor frequência em tamanho pequeno.

Pode-se dizer que uma nuvem de palavras resume em uma imagem simples os assuntos

mais comentados do momento em que a extração dos dados foi feita. Com isso, criam-se

análises em tempo real, mostrando o que acontece em um determinado local (Silva [9]).

Para o trabalho em questão, a Nuvem de Palavras será constrúıda da seguinte forma:

Primeiro será criada uma nuvem de palavras considerando todos os textos do banco.

Em seguida será constrúıda uma nuvem de palavras para cada conglomerado criado,

propiciando uma comparação entre as nuvens. Essa comparação poderá indicar se o pré-

processamento junto com a análise de conglomerado funcionou de maneira adequada, ou
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seja, se textos de assuntos diferentes ficaram em grupos diferentes e se textos de assuntos

semelhantes ficaram em grupos semelhantes.
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4 Resultados

Neste caṕıtulo serão apresentadas as análises obtidas através dos resultados fornecidos.

Todas as etapas deste trabalho, desde a coleta dos textos até as nuvem de palavras, foram

feitas utilizando o software R [38].

4.1 Acesso e Coleta dos Textos

Conforme citado no Caṕıtulo 1, este trabalho se baseia em textos retirados da rede so-

cial Twitter. No entanto, antes de realizar qualquer extração de informação, foi necessário

seguir alguns procedimentos importantes, descritos a seguir.

Criou-se uma conta no Twitter, pois somente através do cadastro que é permitida

extração dos dados, além da instalação do aplicativo no celular. Depois foi feito um regis-

tro no site do Twitter Application Management [39], gerando uma espécie de aplicativo,

sendo esse conhecido como API do Twitter.

O cadastro forneceu 4 (quatro) senhas (códigos) a serem utilizados na autenticação,

ou seja, para a conexão dos dados entre o Twitter e o software R, que são Consumer

Key, Consumer Secret, Access Token e Access Secret. Estes são únicos, isto é, cada API

cadastrado pelo usuário fornecerá códigos distintos. A Figura 4 ilustra a interação fluxo

de dados e acesso de usuários através do API do Twitter. O próximo passo foi a coleta

dos textos e, para isso, fez-se necessário o uso dos pacotes responsáveis pela conexão do

software R com o Twitter, como o ROAuth [40], RCurl [41], twitteR [42], bem como os

códigos fornecidos no cadastro do API.
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Figura 4: Fluxo para obtenção do token de acesso à API do Twitter
(Fonte: Site Linha de Código. Utilizando a API do Twitter no desenvolvimento de aplicações Web com

PHP e cURL [43])

4.2 Descrição do Banco de Textos Coletado

Para o estudo foram escolhidas 15 (quinze) contas do Twitter, de acordo com 5 (cinco)

temas pré-definidos: esportes, poĺıtica, moda, viagem e turismo, ciência e tecnologia,

sendo 3 (três) contas para cada tema. A escolha das contas utilizadas para o estudo de

acordo com seus respectivos temas, pode ser vista na Tabela 6.

Para que houvesse uma variação de assuntos em uma mesma conta, foram extráıdos

1.000 (mil) textos e realizado um sorteio aleatório, de forma a selecionar 50 (cinquenta)

textos de cada uma das 15 (quinze) contas. Assim, a data dos tweets recolhidos que era de

03/10/2016 à 04/10/2016, variou de 01/06/2016 à 04/10/2016. Após essa etapa, deu-se

aos processos de limpeza e tratamento da base textual.

4.3 Tratamento dos Textos

Os textos foram armazenados em um Corpus, que é a coletânea de informações tex-

tuais. Para as etapas de pré-processamento, foram necessários os pacotes tm [16], NLP
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[44] e bitops [45]. Há etapas que não são contempladas com os tais pacotes, tendo a

necessidade da criação de funções aliadas a comandos do software R, como no caso da

remoção de acentos, remoção de imagens e emoticons e remoção dos caracteres especiais

($, @, entre outros).

Tabela 6: Contas utilizadas do Twitter e seus Respectivos Temas

Contas Temas

@globoesportecom
Esportes@BlogdoJuca

@espnagora

@g1politica
Poĺıtica@UOLPolitica

@gcamarotti

@LilianPacce
Moda@MarieClaireBR

@manequim

@Viagem Livre
Viagem e Turismo@viagemeturismo

@MTurismo

@Tec Mundo
Ciência e Tecnologia@olhardigital

@TechTudo

Tanto a remoção de acentos quanto a remoção de figuras e emoticons, foram realizadas

antes da construção do Corpus. Já a remoção dos caracteres especiais, apesar de existir

um comando que realiza esse procedimento (comando gsub [46]), foi necessária a criação

de uma função que efetuasse o procedimento de forma mais rápida e automática. Para

isso, foram inseridas algumas codificações especiais que podem ser encontradas no blog

Axon Flux - A Ruby on Rails [47]. Diferentemente dos dois primeiros processos, este foi

efetuado depois da construção do Corpus, que será o próximo passo.

Para a construção do Corpus, foi necessária a utilização de comandos presentes no

pacote tm que extraem apenas a parte textual, ou seja, todas as outras informações veicu-

ladas como data do tweet, hora, entre outros, foram “exclúıdas”. As próximas etapas que

se seguiram foram as de limpeza e tratamento dos textos. A seguir, na Figura 5, veremos

os 4 (quatro) primeiros textos da conta @globoesportecom obtidos após os processos de

limpeza e tratamento citados anteriormente:
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Figura 5: Análise do resultado do Processo de Limpeza

4.4 Matriz Termo-Documento e Seleção de Termos

Depois de todos os processos feitos na Seção 4.3, foi necessário transformar os textos

em documentos simples, para depois unirmos todas as contas para a construção da matriz

Termo-Documento. Após a criação da matriz, observa-se que a mesma possui 2.966 (dois

mil novecentos e sessenta e seis) termos em 750 (setecentos e cinquenta) documentos.

Analisando os termos observou-se algumas situações que, mesmo após a aplicação das

etapas de pré-processamento descritas na Seção 3.3 ainda persistiram, sendo as alterações

realizadas de forma manual. Como a existência de um mesmo verbo aparecendo com

diferentes conjugações ou tempo verbal, por exemplo: acha, acham, achou, ache, que per-

tecem a um mesmo radical (ach). Todas foram transformadas para uma mesma palavra,

achar.

Também ocorreram casos em que nomes compostos (ou nome e sobrenome) estavam

separados, contabilizando duas palavras distintas. Nesse caso, foi realizada a junção

dos nomes. Palavras que identificavam nomes da conta em que se extráıram os termos

também foram retiradas, como foi o caso das contas da @UOLPoĺıtica e @BlogdoJuca e

@gcamarotti, além de letras soltas.

Outra situação encontrada foi a de termos sinônimos como automóveis e carro. Nesse

caso, foi escolhida uma das palavras como padrão (carro) e transformou-se a outra (au-

tomóveis). Há ainda termos espećıficos que os usuários escrevem mas que significam a

mesma palavra, como “goooooool” e “gol”.

Essas alterações foram realizadas, por entender que se esses casos proseguissem nas

análises, poderiam tendenciá-la de alguma forma, como beneficiando algum grupo e/ou

conta de usuário, o que foge do objetivo deste estudo. Após esses processos, obteve-se
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2.197 (dois mil cento e noventa e sete) termos nos 750 (setecentos e cinquenta) documentos,

ou seja, houve uma redução de 769 (setecentos e sessenta e nove) termos.

O próximo passo foi a seleção dos termos, conforme vista na Seção 3.3.7, para a

construção do dendrograma. Verificando os 10 (dez) primeiros termos mais frequentes,

temos que “brasil” está em primeiro lugar com 39 (trinta e nove) vezes, seguido dos termos

“prefeito” (23 vezes) e “candidatos” (22 vezes), conforme a Tabela 7:

Tabela 7: 10 (dez) termos mais frequentes

Termos Frequencia

brasil 39

prefeito 23

candidatos 22

conhecer 22

novo 22

comecar 19

jogo 19

gol 18

mundo 18

melhor 17

Mas apesar da coletânea possuir muitos termos, a maioria aparece apenas uma única

vez: 1.498 termos (apenas uma vez) contra 697 (duas vezes ou mais). Também se observa

que o termo com a maior frequência (“brasil”), aparece poucas vezes em comparação

com a quantidade de documentos obtidos: 39 (trinta e nove) vezes para 750 (setecentos e

cinquenta) documentos, que equivale à 5,2%, aproximadamente. Sendo assim, não optou-

se para a seleção dos termos o uso de termos com frequência intermediária, mas pelas

palavras que aparecem duas ou mais vezes. Sendo assim, criou-se uma nova matriz termo-

documento com 697 (seiscentos e noventa e sete) termos e 750 (setecentos e cinquenta)

documentos e todas as manipulações que se seguem foram realizadas com base na nova

matriz.

4.5 Seleção dos Grupos

Essa etapa consistiu na realização da análise de conglomerados para a identificação

dos grupos. Para isso foi calculada a distância entre conglomerados usado o método
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Hierárquico de Ward, cuja função de distância foi apresentada na Equação 3.7. O cálculo

da distância foi feito no software R, a partir do pacote stats [48].

Quanto à escolha dos grupos, inicialmente foi aplicado o Método de Mojena [36], visto

na Seção 3.4.3. Após os cálculos obteve-se o valor da constante θ = 3.85, e aplicando esse

valor de corte obteve-se 67 (sessenta e sete) grupos, valor considerado alto. Devido a esse

fato, utilizou-se a inspeção visual como comparativo ao método de Mojena e um posśıvel

método de escolha. O valor obtido para a constante θ através da inspeção visual foi 5.3,

e aplicando esse valor como corte obteve-se 13 (treze) grupos, número bem inferior ao do

primeiro.

Devido à grande quantidade de documentos e para uma melhor identificação dos

mesmos, foi utilizado o pacote dendextend [49] que permite a ampliação na região desejada,

possibilitando assim a visualização apenas dos grupos formados (RPubs [50]). O nome

dado a essa visualização ampliada no software R é chamada de Branch. Veremos na

Figura 6, os 13 (treze) grupos formados.

Figura 6: Visualização dos Grupos Formados

Na Figura 7 temos os 13 (treze) grupos no dendrograma exibidos por cores (Stacko-

verflow [51]), além da linha azul, que representa o corte pela inspeção visual.
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Figura 7: Dendrograma de acordo com os 13 grupos pela inspeção visual

4.6 Validação nos Grupos

As Seções a seguir têm como objetivo verificar os resultados obtidos pela Análise de

Conglomerados.

4.6.1 Levantamento dos Temas por Grupo

Com a determinação da quantidade de grupos, foi realizado um levantamento dos

mesmos com o intuito de avaliar a divisão por temas em cada grupo formado, de acordo

com a quantidade de documentos. O resultado pode ser visto na Tabela 8.

Observa-se que há grupos bem caracterizados, que possuem todos os documentos

pertencendo a um único tema. Como exemplo, temos os grupos 1 (um), 3 (três) e 4

(quatro), que falam exclusivamente sobre poĺıtica; os grupos 5 (cinco) e 9 (nove), que

falam de assuntos relacionados à moda e o grupo 6 (seis), que fala somente sobre esportes.

Outros grupos possuem assuntos de mais de um tema, mas em alguns deles há um

determinado assunto que prevalece. Como é o caso do grupo 7 (sete) que fala em sua

maioria sobre assuntos relacionados à esportes e do grupo 13 (treze), em sua maioria com

assuntos relacionados à moda.

Para os demais grupos, não houve prevalência de um único tema. Por exemplo, o

grupo 2 (dois) apresenta documentos em todos os temas e a distribuição é quase ho-

mogênea, tendo maior destaque para os temas de viagem e turismo (9 documentos),

seguido de ciência e tecnologia (6 documentos); o grupo 12 (doze), que apresenta tex-
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tos divididos basicamente em viagem e turismo (13 documentos) e ciência e tecnologia

(8 documentos). Já no grupo 8 (oito), apesar de apresentar um tema que possua mais

documentos que outros (viagem e turismo, com 31 documentos), este não corresponde a

metade total dos documentos. O mesmo acontece com o grupo 10 (dez), que possui a

maior parte dos textos relacionados ao tema de ciência e tecnologia.

Tabela 8: Divisão por Temas, de acordo com o Total de Documentos dos Grupos Formados

Viagem e Ciência e
Grupo Total Esporte Poĺıtica Moda Turismo Tecnologia

1 23 0 23 0 0 0

2 22 2 3 2 9 6

3 6 0 6 0 0 0

4 6 0 6 0 0 0

5 15 0 0 15 0 0

6 16 16 0 0 0 0

7 15 13 0 1 0 1

8 70 9 10 13 31 7

9 10 0 0 10 0 0

10 37 8 2 5 3 19

11 493 102 100 92 92 107

12 22 0 0 1 13 8

13 15 0 0 11 2 2

O grupo 11 (onze) foi o que se distanciou dos demais, pois além de possuir uma maior

variedade de assuntos como o grupo 2 (dois), é o que apresenta a maior quantidade de

documentos (493 no total). A existência de um grupo assim nos mostra a dificuldade do

método para classificar boa parte dos documentos, que pode ser justificado pela pequena

quantidade de termos em cada documento (cada tweet contém no máximo 140 caracteres),

assim como a variação de quantidade de termos que cada documento possui. Acredita-se

que caso o método fosse aplicado em textos maiores, a Análise de Conglomerados teria

menos dificuldade de classificar os documentos em grupos.

4.6.2 Nuvem de Palavras

Conforme explicado na Seção 3.5.2, nesta parte serão apresentadas as Nuvem de

Palavras dos termos mais frequentes em cada grupo. Para a criação das nuvens foram



4.6 Validação nos Grupos 43

utilizados os pacotes do R wordcloud [52] e RColorBrewer [53]. Veja na Figura 8 a nuvem

com os 100 (cem) termos mais frequentes quando considerados todos os 750 (setecentos e

cinquenta) documentos.

Analisando a Figura 8, observa-se que, unindo todos os grupos, a palavra mais fre-

quente é “brasil” (39 vezes), seguida de “prefeito” (23 vezes), “candidatos”, “conhecer” e

“novo” (22 vezes cada), conforme podemos verificar através da Tabela 7.

Figura 8: Nuvem de Palavras com os 100 termos mais frequentes - Todos os Grupos

A ideia inicial era criar nuvens com os 100 (cem) termos que mais apareciam de cada

grupo. No entanto, há grupos que não possuem essa quantidade total de termos, conforme

visto na Tabela 8, na Seção 4.6.1. Sendo assim, com exceção do grupo 11 (onze), todas

as outras Nuvens de Palavras foram feitas com menos de 100 (cem) termos.
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(a) Grupo 1 (b) Grupo 2 (c) Grupo 3

(d) Grupo 4 (e) Grupo 5 (f) Grupo 6

(g) Grupo 7 (h) Grupo 8 (i) Grupo 9
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(j) Grupo 10 (k) Grupo 11 (l) Grupo 12

(m) Grupo 13

Figura 9: Nuvens de Palavras por Grupo

Conforme visto na Tabela 8, os grupos 1 (um), 3 (três) e 4 (quatro) comentam assuntos

sobre poĺıtica. Percebe-se que o grupo 1 (um) fala de assuntos de poĺıtica de uma forma

geral, dando destaque para termos relacionados a eleições provavelmente, por causa da

época em que os dados foram coletados, sendo “prefeito” e “candidatos” as palavras mais

frequentes desse grupo - 23 (vinte e três) e 22 (vinte e duas) vezes respectivamente. Já

nos grupos 3 (três) e 4 (quatro) são citados nomes de jornalistas e palavras do jornal Em

Pauta da Globo News, aparentemente originais de tweets do jornalista Gerson Camarotti

(@gcamarotti), que é um dos comentaristas do jornal em questão. Ainda sobre o grupo 4

(quatro), temos que há 3 (três) termos que aparecem igualmente como os mais frequentes,

que são “donydenuccio” (6 vezes), “cristilobo”, “renataloprete” (5 vezes cada termo).

Nos grupos 5 (cinco), 9 (nove) e 13 (treze), são citados termos relacionados à moda,

em sua maioria, sendo “desfile” a palavra mais frequente (15 vezes), seguida de “assistir”

(5 vezes) para o primeiro; “look” (vezes) e “inspirar” (5 vezes) os termos mais frquentes

para o segundo; e “dicas” (13 vezes) para o terceiro. Os grupos 6 (seis) e 7 (sete) falam

em sua maioria de esportes, com uma tendência relacionada ao futebol, pois tem-se como

destaque a palavra “gol” para o grupo 6 (15 vezes), “jogo” e “atleticomg” para o grupo
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7 (11 e 6 vezes, respectivamente).

O grupo 10 (dez), apesar de ter textos de todos os temas, o único termo na nuvem

que se distancia do assunto de ciência e tecnologia é a palavra “peru” que sugere um texto

no assunto viagem e turismo. Por isso acredita-se que a maioria dos textos nesse grupo,

mesmo não sendo de uma das 3 (três) contas de ciência e tecnologia, fale sobre o assunto.

Isso pode acontecer, uma vez que alguns textos foram retirados de blogs. Apesar deles

serem direcionados para um determinado tema, em alguns casos são citados termos de

outros assuntos.

Para os grupos 2 (dois) e 8 (oito), apesar da Tabela 8 ter indicado que ambos os

grupos possuem textos de todos os temas, observa-se a nuvem de palavras do grupo 2

(dois) de fato não apresenta tema predominante, pois a palavra mais frequente é “brasil”

e esta pode ser citada em qualquer tema. No entanto, o grupo 8 (oito) apresentou a

maioria das palavras da nuvem relacionadas à viagem e turismo.

E por fim temos o grupo 11 (onze) que, sem dúvidas, é o mais diferenciado de todos

os outros, pois além de possuir a maior quantidade de documentos - 493 (quatrocentos e

noventa e três) dos 697 (seiscentos e noventa e sete) no total - a distribuição por temas

foi feita de forma bem homogênea, ou seja, os temas tiveram quase a mesma quantidade

de documentos. As palavras que mais aparecem são “saber” (13 vezes), “começar” e

“voto” (12 vezes cada), “dias” e “usar” (11 vezes cada). Também pode-se obervar que

há palavras que aparentemente não pertencem à um mesmo assunto, como “google” e

“passagens” (ambas aparecem 10 vezes). Sendo assim, temos que este grupo, confome já

explicitado anteriormente não tem assunto definido.

De forma geral, os grupos apresentaram assuntos em determinado tema (ou temas)

bem definido(s). Apenas nos grupos 2 (dois) e 11 (onze) isso não foi observado. O grupo

11 (onze) ficou muito grande e como já foi comentado anteriormente, acredita-se que isso

se deve ao fato dos textos analisados serem bem pequenos. Talvez se a mesma análise

fosse feita com textos maiores, por exemplo, postagens em blogs, não exsitiria um grupo

com essa caracteŕıstica, como não aconteceu na análise feita por Loureiro [4], que analisou

textos de blogs de economia.
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5 Conclusão

O principal objetivo deste estudo consistiu em usar técnicas de Mineração de Textos e

Análise de Conglomerados para agrupar documentos que possam pertencer a um mesmo

assunto. Esse tema foi escolhido pela grande aplicabilidade nos dias atuais, devido ao

grande fluxo de dados textuais e de técnicas para que informações possam ser extráıdas e

utilizadas dos mesmos.

Após a coleta dos textos e a aplicação das técnicas de limpeza e tratamento vistas

nos Caṕıtulos 3 e 4, aplicou-se o Método Hierárquico de Ward, pertencente à Análise

de Conglomerados. E em seguida, foram utilizados os métodos de Mojena e a inspeção

visual, para a definição dos grupos, sendo este último o escolhido, pois determinou um

número razoável de grupos para a formação das nuvens de palavras.

Analisando a Tabela 8, onde foram contabilizadas a quantidade de documentos por

grupo pertencentes a cada tema, e as Nuvens de Palavras apresentadas na Figura 9,

constatou-se que 11 (onze) dos 13 (treze) grupos criados pela Análise de Conglomerados

apresentaram documentos que em sua maioria pertencem à um único tema. Apenas 2

(dois) grupos não tiveram um tema bem caracterizado, como foi o caso dos grupos 2 (dois)

e 11 (onze).

Acredita-se que o tamanho pequeno dos textos pode ter prejudicado a análise de

conglomerados, pois após o pré-processamento alguns textos que já eram curtos ficaram

praticamente sem informação. Supõe-se que caso a mesma análise fosse feita com textos

maiores, não existiria um grupo tão grande quanto o grupo 11 (onze), que possua mais

da metade do total de documentos.

Com o objetivo de melhor agrupar os documentos, seguem duas sugestões de trabalhos

futuros. A primeira é usar a distância cosseno no lugar da distância euclidiana, que é

adequada para dados esparsos e binários. Com isso, ocorreria alteração no dendrograma

e na alocação dos grupos. A outra alternativa seria a extração de textos maiores de outra

rede social ou sites, com isso espera-se uma melhor formação dos grupos e acredita-se que
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não haverá um grupo de tamanho desproporcional aos outros, como aconteceu com os

textos extráıdos do Twitter.
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Dissertação (Mestrado em Computação - área de Otimização Combinatória e Inte-
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www.ufscar.br/jcfogo/EMult_2/arquivos/A_Cluster.pdf. Notas de Aula do Pro-
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ANEXO A -- Lista das Stop Words Usadas

a, à, á, adeus, agora, áı, ai, ainda, algo, alguém, algum, alguma, algumas, alguns, além,

ali, ampla, amplas, amplo, amplos, ante, antes, ao, aos, apenas, após, aquela, àquela,

aquelas, àquelas, aquele, àquele, aqueles, àqueles, aquém, aqui, aquilo, as, às, assim, até,

atrás, através, bastante, bastantes, bem, bens, boa, boas, bom, bons, cá, cada, cima, coisa,

coisas, com, como, contra, contudo, dá, dali, daqui, daquela, daquelas, daquele, daqueles,

daquilo, das, de, debaixo, dela, delas, dele, deles, dentre, depois, desde, dessa, dessas,

desse, desses, desta, destas, deste, deste, destes, deve, devem, devendo, dever, deverá,

deverão, deveria, deveriam, devia, deviam, disse, disso, disto, dito, diz, dizem, do, dos,

duma, dumas, e, ela, elas, ele, eles, em, embora, enquanto, entre, era, éramos, eram, és,

essa, essas, esse, esses, esta, está, estamos, estão, estás, estas, estava, estavam, estávamos,

este, esteja, estejam, estejamos, estes, esteve, estivera, estivéramos, estou, estive, estive-

rem, estivermos, estivesse, estivessem, estivéssemos, eu, fazendo, fazer, feita, feitas, feito,

feitos, foi, fomos, for, fôra, foram, fôramos, forem, formos, fosse, fossem, fôssemos, fui,

grande, grandes, há, haja, hajamos, hajam, hão, havemos, havia, haviam, hei, houve,

houvemos, houvera, houverá, houveram, houvermos, houverem, houverei, houveremos,

houverão, houveria, houveŕıamos, houveriam, isso, isto, já, la, lá, las, lhe, lhes, lo, los,

mais, mas, me, mesma, mesmas, mesmo, mesmos, meu, meus, mim, minha, minhas, muita,

muitas, muito, muitos, na, não, naquela, naquelas, naquele, naqueles, naquilo, nas, nem,

nenhum, nessa, nessas, nesse, nesses, nesta, nestas, neste, nestes, nisso, nisto, ninguem,

no, nos, nossa, nossas, nosso, nossos, noutra, noutras, noutro, noutros, num, numa, nuns,

numas, nunca, o, os, ou, outra, outras, outro, outros, para, pela, pelas, pelo, pelos, pe-

quena, pequenas, pequeno, pequenos, per, perante, pode, pôde, podendo, poder, poderia,

poderiam, podia, podiam, pois, por, porem, porque, posso, pouca, poucas, pouco, poucos,

primeira, primeiras, primeiro, primeiros, própria, próprias, próprio, próprios, pude, quais,

qual, quando, quanto, quantos, quão, que, quem, são, se, seja, sejam, sem, sempre, sendo,

será, serão, serás, serei, seremos, seria, seŕıamos, seriam, seu, seus, si, sido, so, sob, sobre,

sois, somos, sós, sou, sua, suas, tais, tal, talvez, também, tampouco, te, tem, têm, temos,
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tendo, tenha, tenham, tenhamos, tenho, tens, ter, terá, teria, terão, terei, teremos, teriam,

teriamos, teve, teu, teus, ti, tida, tido, tidos, tinha, tinham, tinhamos, tive, tivemos, tiver,

tivera, tiveram, tivéramos, tivermos, tiverem, tivesse, tivessem, tivéssemos, toda, todas,

todavia, todo, todos, trás, tu, tua, tuas, tudo, última, últimas, último, últimos, um, uma,

umas, uns, vendo, ver, vez, vezes, vindo, vir, vos, vós, você, vocês, vossa, vossas, vosso,

vossos.
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Glossário

A

Análise de Conglomerados: também conhecida como Análise de Agrupamentos, Clas-

sificação ou Cluster, é uma técnica estat́ıstica multivariada que tem como objetivo dividir

uma amostra (ou população) em grupos, de acordo com as caracteŕısticas que foram

medidas.

API: um conjunto de serviços oferecidos na Internet, permitindo que diversos aplicativos

conectem-se a ele para os mais variados fins.

B

Bag-of-words: forma de representação da matriz termo-documento.

Banners: tipo de propaganda feita na Internet, usada para fazer anúncios de um deter-

minado produto e/ou marca.

Blogs: são páginas na Internet onde as pessoas escrevem sobre diversos assuntos de seu

interesse que podem vir acompanhadas de figuras e sons de maneira dinâmica.

Branch : “filiais”, em português. Recurso pertencente ao software R, que permite a

vizualização ampliada de uma região desejada.

C

Case Folding : processo de converter todos os caracteres de um documento em um

mesmo padrão de letras, deixando todas maiúsculas ou minúsculas.

Clusterização: ver definição de Análise de Conglomerados.
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Corpus: também conhecido como corpora, é a coletânea de informações textuais.

D

Data Mining : ver definição de Mineração de Dados.

Dendrograma: também conhecido como diagrama de árvore ou dendograma, é um

diagrama cuja finalidade é ilustrar a convergência dos grupos a cada ńıvel percorrido

pelo algoritmo, onde cada ramo representa um elemento, enquanto a raiz representa o

agrupamento de todos os elementos.

E

E-mails: correio eletrônico. É uma ferramenta que permite compor, enviar e receber

mensagens, textos, figuras e outros arquivos através da Internet.

Emoticons: termo criado a partir das palavras inglesas emotion (emoção) e icon (́ıcone),

servindo para expressar emoções por meio de caracteres tipográficos.

Etiqueta: pertencente a etapa de pós-processamento de Validação. Processo de asso-

ciação de cada texto, com o intuito de indicar de qual usuário ou tipo de usuário o texto

foi retirado. Ou seja, a etiqueta faz a identificação da estrutura do texto; também é

conhecida como tagging ou rótulo.

K

Knowledge Discovery in Database (KDD): em português, Descoberta de Conheci-

mento em Base de Dados. Pertencente à Mineração de Dados, pode ser entendido, como

uma série de atividades (etapas) que são iniciadas a partir da definição de uma meta, isto

é, aquilo que se deseja extrair de informação, e finaliza com recuperação da informação

pertinente.

Knowledge Discovery in Text (KDT): em português, Descoberta de Conhecimento

em Textos. Pertencente à Mineração de Textos, é o conjunto de técnicas que extraem
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informações relevantes a partir de bases não-estruturais, ou seja, de dados textuais.

L

Lematização: do inglês Lemmatization, pertencente ao processo de Normalização, da

etapa de Pré-Processamento, consiste em tranformar palavras derivadas em sua palavra

de origem.

Links: é o “endereço” de um documento (ou um recurso) na Internet.

M

Matriz Termo-Documento: modelo utilizado para a representação dos dados textuais

(termos). Representado pelo modelo espaço-vetorial, é uma representação matemática de

termos e documentos de uma coletânea textual.

Método Hierárquico Aglomerativo: método pertencente a Análise de Conglomera-

dos. Cada elemento amostral do conjunto de dados observado é considerado com sendo

um conglomerado, que sucessivamente sofre uma série de fusões com outros conglomerados

até que no final todos os elementos estejam em um único conglomerado.

Método Não-Hierárquico: também pertencente a Análise de Conglomerados. É uti-

lizado com o objetivo de encontrar diretamente uma partição dos N elementos em g

grupos, onde cada partição é um conglomerado. A partição tem que satisfazer dois re-

quisitos básicos: “semelhança” interna e isolamento (ou separação) dos conglomerados

formados.

Mineração de Dados: tem como principal objetivo revelar padrões, descobrir fatos e

associações não percebidas e prover métodos que apóiem a tomada de decisão.

Mineração de Textos: área derivada da Mineração de Dados, onde é posśıvel extrair

informações desconhecidas de grandes coleções de textos, podendo ser descobertos padrões

e relações entre os textos, que seriam muito dif́ıceis ou quase imposśıveis lendo manual-

mente.
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N

Natural Language Processing (NLP): ver definição de Processamento da Linguagem

Natural (PLN).

Normalização: etapa do processo de pre-processamento, é o processo que consiste em

reduzir a quantidade de termos diferentes através do agrupamentos de palavras que com-

partiham um mesmo padrão. Existem diversas abordagens de agrupamento como identi-

ficação morfológica do termo, reconhecimento de sinônimos e conceitos similares.

Nuvem de Palavras: é uma representação gráfica das palavras mais frequentes em um

conjunto de textos. É constrúıda depois da contagem da frequência de cada palavra no

conjunto de textos e nota-se que as palavras não possuem o mesmo tamanho.

P

Processamento de Linguagem Natural (PLN): no inglês, Natural Language Pro-

cessing (NLP), conjunto de técnicas computacionais usada para analisar e representar

ocorrências naturais de texto em um ou mais ńıveis de análise lingúıstica com o objetivo

de se alcançar um processamento de linguagem similar ao humano para uma série de

tarefas ou aplicações. Usado na etapa de Pré-Processamento.

S

Seleção de Termos: umas das etapas do pre-processamento. Tem como objetivo obter

um subconjunto conciso e representativo de termos da coleção textual. Existem diversos

critérios para a realização da seleção de termos, dentre as mais usadas está a avaliação

desses termos por medidas estat́ısticas simples como a frequência dos termos, também

conhecida por TF (Term Frequency).

Site: conteúdo acessado através da digitação de um endereço de Internet em um nave-

gador. Sinônimo das palavras website e śıtio (quando este se referir a tecnologia).

Spam : termo usado para se referir às mensagens eletrônicas que são enviadas sem o
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consentimento do usuário e que, geralmente, são enviadas para um grande número de

pessoas.

Stemming : pertencente ao processo de Normalização, é o processo no qual as palavras

são transformadas para um mesmo radical.

Stop words: palavras usadas com grande frequência e que, por serem muito comuns,

acabam não contribuindo de forma significativa na seleção e determinação de conteúdo no

texto. Podemos citar como stop words, preposições, artigos, conjunções, dentre outros.

Stop list : lista que contêm as stop words.

Stop list espećıfica: lista que contêm palavras que não possuem significância para a

contagem dos termos. Esta lista é feita de forma manual.

T

Term Frequency (TF): Frequência dos Termos, em português, é um dos critérios para

a seleção de termos. Contabiliza a frequência absoluta de um determinado termo ao longo

da coleção textual utilizando o Método de Luhn, que é uma técnica tradicional para a

seleção de termos. Os termos de maior e menor frequência são julgados não relevantes,

seja por aparecerem na maioria dos textos ou por serem raros. Logo, serão considerados

para a seleção apenas os termos com frequência intermediária.

Term Presence (TP): Presença de Termos, em português. É uma das formas de

representação dos termos na matriz termo-documento, onde cada termo é representado

por coluna e cada documento por linha, atribuindo-se o valor 1, caso o termo pertença ao

documento e 0, caso contrário.

Text Mining : ver definição de Mineração de Textos.

Theasurus: “dicionário de termos”, que tem a função de atribuir a termos diferentes mas

relacionados, uma mesma palavra que os represente. Em outras palavras, une palavras

sinônimas.

Tokenização: também conhcido como Atomização ou Tokenization, é o primeiro passo
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da etapa de Pré-Processamento. Consiste na separação de um texto em suas unidades

mı́nimas a partir de um texto livre, ou seja, separa cada palavra presente no texto,

formando assim um conjunto de palavras.

Token : é cada palavra do conjunto de palavras do processo de Tokenização.

Tweets: textos escritos no Twitter (Site Significados - Twitter. Twitter : rede social,

que permite aos usuários enviar e receber atualizações pessoais de outros contatos, em

textos de até 140 (cento e quarenta) caracteres.

U

URL: Uniform Resource Locator, em português, Localizador Padrão de Recursos. En-

dereço virtual, que indica onde está o que o usuário procura, e pode ser tanto um arquivo,

como uma máquina, um site, uma pasta, etc. URL também pode ser o link ou endereço

de um site.

V

Validação: etapa de Pós-Processamento da Mineração de Textos, que concentra a con-

tagem dos tipos de documentos em cada conglomerado e a Nuvem de Palavras.

W

Website: ver definição de site.

Wordclouds: ver definição de Nuvem de Palavras.
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