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DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE PARA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE 

TÓPICOS EM DOCUMENTOS TEXTUAIS BASEADA EM ONTOLOGIA 

 

1. RESUMO 

 

Com o crescimento exponencial da quantidade de informações textuais geradas, 

torna-se relevante pesquisar métodos e desenvolver ferramentas que possam 

processar e organizar tais informações de modo automático. Dentre as técnicas que 

merecem destaquem estão aquelas que realizam processamento semântico 

automático por meio de ontologias e/ou taxonomias. As ontologias podem ser 

aplicadas para identificar em um texto-fonte seus tópicos principais a fim de 

subsidiar as mais diversas tarefas, entre elas: criação automática de sumários, 

classificação automática de documentos, geração automática de textos, etc. Diante 

deste potencial, este projeto propôs adotar uma ontologia, como uma das 

estratégias para a identificação de tópicos e como subsídio para o desenvolvimento 

de um software que utilize esse conhecimento. Os resultados obtidos pela 

ferramenta foram satisfatórios uma vez que, de um modo geral, a ferramenta aponta 

para tópicos que estão, de fato, relacionados aos textos; indicando potencialidades 

na abordagem sugerida nesta investigação. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O processamento semântico automático por meio de ontologias vem se tornando 

cada vez mais comum nos últimos anos, já que elas fornecem meios de representar 

e utilizar o conhecimento de mundo. Em aplicações que envolvam o processamento 

de conteúdo textual, esse conhecimento de mundo pode significar, por exemplo, 

entender sobre o que versa um texto. As ontologias podem ser aplicadas para 

identificar em um texto-fonte seus tópicos principais a fim de subsidiar as mais 

diversas tarefas. Diante deste potencial, este projeto propõe adotar o uso de uma 

ontologia, como uma das estratégias para a identificação de tópicos e como subsídio 

para o desenvolvimento de um software que utilize esse conhecimento. Neste 

contexto a ontologia a ser utilizada no projeto descreve uma taxonomia de palavras, 

consistindo de vocabulários de representação de conceitos, provendo termos 
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potenciais para descreverem o conhecimento de um domínio, sendo utilizados como 

indicadores de informações relevantes.  

Um conjunto de conceitos será usado para formar a base de dados ontológica. 

Dessa forma, a ontologia será composta por uma coleção de conceitos relacionados 

e estes, por sua vez, serão representados por um conjunto de palavras. Os 

conceitos serão expressos através da língua natural, utilizando termos específicos, 

ou seja, palavras que, quando encontradas, indicam a presença do conceito 

(LOH,2001). Desta forma, poderão ser identificados através de técnicas que 

analisam o conteúdo textual dos documentos. 

A ferramenta desenvolvida nesta pesquisa, chamada de EXTRATOP (EXTRação 

Automática de TÓPicos) combina características linguísticas e estatísticas para a 

detecção automática de tópicos de um texto em português. A hipótese norteadora 

deste trabalho é de que a informação semântica recuperada de uma ontologia 

permite que o sistema determine quais tópicos são relevantes para indicação do 

conteúdo que caracteriza um documento. O sistema faz a identificação de tópicos 

pela contagem de conceitos, usando a ontologia do Yahoo Enriquecida adaptada de 

(PEDREIRA-SILVA, 2006). 

 

3. OBJETIVOS 

 

O presente estudo tem como objetivo construir um protótipo de um software para 

detecção automática de tópicos em documentos textuais, utilizando conhecimento 

de uma ontologia.  

 

4. METODOLOGIA 

 

A primeira etapa do desenvolvimento deste trabalho consistiu em um estudo 

das tecnologias disponíveis para a especificação e representação da ontologia e 

utilização do algoritmo de seleção de tópicos. O sistema faz a identificação de 

tópicos pela contagem de conceitos, usando a ontologia do Yahoo Enriquecida 

adaptada de (PEDREIRA-SILVA, 2006). 

As principais categorias, ou conceitos, do Yahoo incluem: Artes e Cultura, 

Esportes, Educação, Ciência, Regional, Business to Business, Fontes de 
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Referência, Saúde, Compras e Serviços, Lazer, Informática, Internet, Notícias, 

Finanças, Governo e Sociedade. Cada conceito é descrito por um conjunto de 

palavras-chave que o caracteriza. As palavras-chave, por sua vez, delineiam um 

caminho que indica a posição do conceito na hierarquia. Em outras palavras, um 

subconceito é descrito adicionando-se uma palavra-chave ao conjunto de palavras-

chave que caracterizam seu superconceito. Considerando essa sucessão de 

atribuição de conceitos a cada nó da hierarquia, todos os nós da hierarquia herdarão 

de forma crescente os conceitos de seus sucessores. Um exemplo de caminho com 

cinco conceitos inter-relacionados é indicado por “>>”, como segue. O 

superconceito, neste caso, é Artes e Cultura e o subconceito mais elementar ou 

folha é Bibi Ferreira: 

Artes e Cultura>>Artes Cênicas>>Artistas>>Atores e Atrizes>>Bibi Ferreira 

São os conceitos como esses que são utilizados pela ferramenta 

implementada como possíveis tópicos de um documento nesta pesquisa. Porém, 

conforme descreve Pedreira-Silva (2006) a incorporação da ontologia do Yahoo por 

um sistema computacional não se dá de forma direta, justificando o processo de 

enriquecimento realizado pelo autor. Tal processo, que será descrito a seguir, 

culminou na geração de uma base de dados ontológica que foi incorporada ao 

sistema proposto nesta investigação. 

Define-se como enriquecimento, no contexto desta pesquisa, o processo de 

descrever um conceito da ontologia do Yahoo por meio de palavras da língua natural 

em foco. A metodologia aplicada por Pedreira-Silva (2006) envolveu a coleta manual 

de um vocabulário externo, utilizando como descritores de conceitos palavras que 

tenham algum tipo de relação semântica com os conceitos ontológicos. Estas 

relações podem ser de diversos tipos, por exemplo, sinonímia, hiponímia e 

hiperonímia. Assim, procurou-se garantir um conjunto mínimo de 26.300 descritores 

acrescentados a essa ontologia (PEDREIRA-SILVA, 2006). Cabe destacar que 

esses descritores podiam ser compostos por mais de uma palavra, como por 

exemplo, “Bibi Ferreira”. 

Atualmente, a ontologia enriquecida por esse processo possui 

aproximadamente 5.500 conceitos e cerca de 26.300 descritores associados aos 

conceitos, utilizando a técnica de enriquecimento descrita (PEDREIRA-SILVA, 

2006). Cabe destacar que o enriquecimento foi feito para 2.500 conceitos originais 
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da ontologia do Yahoo (aproximadamente metade da coleção). Nesta pesquisa 

adicionalmente foram acrescentados de forma manual um pequeno conjunto de 

novos descritores para a ontologia de forma a atualizá-la e torná-la mais rica. 

Entretanto, como o foco desta pesquisa está na verificação do potencial uso da 

ontologia em tarefas de detecção automática de tópicos, não houve preocupação em 

completar essa coleção devido ao esforço de se realizar esse enriquecimento 

manualmente (o que poderá ser feito em uma segunda etapa desta pesquisa). Esse 

repositório foi agregado ao EXTRATOP. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Após terem sido recolhidos todos os conhecimentos e informações 

relacionadas para a execução do trabalho referentes à ontologia, foi iniciada a fase 

de desenvolvimento do protótipo. Este desenvolvimento consistiu principalmente na 

implementação de um banco de dados de contendo as informações de natureza 

ontológica, do desenvolvimento do algoritmo de pontuação de tópicos e da 

implementação de uma interface Web (Figura 1). 

 
Figura 1: Tela para entrada de dados do protótipo 

 

O Software foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação PHP, 

JavaScript e banco de dados MySQL. Foi utilizado o software Sublime Text como 

ambiente de desenvolvimento.  
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A ferramenta engloba a parte de interface com o usuário e a definição do 

algoritmo de detecção de tópicos a ser utilizado.  Para seu funcionamento um texto-

fonte é dado como entrada para o sistema e os seguintes passos são realizados 

para detecção dos tópicos: 

1.  Inicialmente o texto-fonte é pré-processado, sendo retirados os sinais de 

pontuação tradicionais (por exemplo, ponto final, ponto de exclamação e ponto de 

interrogação); 

2.  Conceitos subjacentes ao texto são detectados com base na ontologia. 

3.  Αs stopwords do texto são removidas e, então, os tópicos são ranqueados 

e selecionadas de acordo sua proximidade com os conceitos da ontologia. 

4.  Finalmente, são exibidos como resposta final os tópicos que indicam o 

conteúdo principal do documento. 

O primeiro passo do método de detecção de tópicos proposto é determinar 

aqueles que são mais importantes no documento, estimando sua relevância. Isto é 

feito verificando se as palavras presentes no texto correspondem àquelas que 

descrevem os conceitos ontológicos. Sempre que essa correspondência ocorrer, 

assume-se que aquele conceito é subjacente ao texto e representa, portanto, um de 

seus tópicos. O processo de mapeamento ocorre após o pré-processamento do 

texto que inclui a retirada das chamadas stopwords que correspondem às palavras 

que em uma busca podem ser consideradas irrelevantes (os, as, de, do,...). 

Especificamente para esta pesquisa foi elaborada uma lista com cerca de 255 

stopwords. 

Como fator de discriminação da importância dos conceitos, inicialmente é 

calculado o peso de todos eles. O cálculo do peso de um conceito é feito tendo por 

base a frequência das palavras no documento que são mapeadas no conceito, ou 

seja, que correspondem aos descritores dos conceitos. A frequência é identificada 

pela contagem absoluta das ocorrências da palavra no documento. O cálculo do 

peso de um conceito, com base na frequência das palavras, parte do princípio de 

que a repetição de palavras em um texto é feita com o intuito de enfatizar algum 

assunto e pode ser um indicador de significância das palavras (TIUN et al, 2001). No 

EXTRATOP, sempre que uma palavra do texto corresponder a um descritor de um 

conceito, o peso deste conceito é incrementado em 1 unidade; esse processo é 

cumulativo, ou seja, toda vez que a mesma palavra aparece no texto adiciona-se 1 
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unidade. Considerando a estrutura hierárquica da ontologia e os relacionamentos 

entre os conceitos, a detecção de um conceito subjacente ao documento implica 

indiretamente a presença de seu conceito-pai também no documento (TIUN et al., 

2001). Para tentar modelar esse processo de generalização em que um conceito é 

detectado a partir de seus conceitos-filhos, foi implementado um processo de 

pontuação de tópicos que considera que sempre que o peso de um conceito é 

incrementado devido ao mapeamento de uma palavra, o peso de seu pai também é 

incrementado. Cabe destacar que, no contexto considerado nesta investigação, esse 

processo de generalização é considerado somente de conceito-filho para seu 

conceito-pai (contexto imediato) uma vez que a propagação para todos os níveis da 

ontologia tornaria o processo computacionalmente ineficiente. 

Considerando que o mapeamento é um processo recorrente sobre a estrutura 

hierárquica da ontologia, por esse procedimento de propagação de pesos os 

conceitos mais próximos da raiz obteriam os maiores pesos e claramente os 

conceitos terminais seriam prejudicados. Com o intuito de evitar essa situação, será 

feita a propagação de pesos entre conceitos pais e filhos de modo similar à usada 

por Tiun et al. (2001). Assim, sempre que um peso é propagado do conceito-filho 

para o conceito-pai seu valor é reduzido. No EXTRATOP, a propagação de pontos 

para o conceito-pai corresponderá a 50% do peso obtido pelo conceito-filho. Esse 

valor de redução foi empiricamente escolhido e incluído no algoritmo da ferramenta. 

 

6. RESULTADOS 

 

Como forma de testar o desempenho do protótipo na tarefa de detecção de 

tópicos relevantes foi elaborado um experimento que envolveu a participação de 40 

voluntários. O experimento consistiu em apresentar, para cada voluntário, um 

conjunto de 5 textos curtos, cada um sobre um tema específico (Futebol, Musica, 

Educação, Economia e Política). Associada a cada texto havia uma lista com 6 ou 5 

tópicos (definidos automaticamente pela ferramenta como relevantes) que deveriam 

ser analisados e assinalados caso os voluntários entendessem que os mesmos 

representassem tópicos relacionados ao textos.  

Para avaliar as respostas do protótipo foi verificado, para cada texto, qual o 

nível de concordância das pessoas com os tópicos apresentados.  Apesar de este 
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ser um experimento simples ele é útil para mostrar, em um primeiro momento, o 

potencial da abordagem implementada. Para esta análise foi definida como medida 

de precisão do sistema, a relação entre os 6 tópicos identificados pelo EXTRATOP 

para cada texto e aqueles que efetivamente foram referenciados pelos voluntários. A 

fórmula seguinte mostra como essa relação foi calculada: 

Precisão = número de tópicos considerados relevantes pelos usuários  

               número de tópicos considerados relevantes pelo protótipo 

Neste sentido, quanto mais alta a precisão (valor mais próximo de 1) maior é 

a chance de o sistema estar indicando bons tópicos para o texto. 

A figura 2 seguinte mostra os dados coletados referentes ao Texto 1 

relacionado ao tema Futebol. Na figura estão registradas quantas indicações cada 

um dos tópicos apresentados recebeu. Considerando, portanto, o primeiro texto 

pode-se notar que 4 dos 6 tópicos foram apontados também pelos usuários como 

sendo relevantes. Assim, a precisão do sistema ficou em torno de 67%. Uma 

observação interessante é que “Futebol” e “Jogadores e Técnicos” foram os tópicos 

mais indicado pelos voluntários (41% e 30%, respectivamente) e estes são os 

tópicos mais relevantes apontados também pelo EXTRATOP. 

 
Figura 2: Gráfico do texto sobre Futebol 

 

A figura 3 seguinte traz os dados referentes ao Texto 2 sobre Música. De 

acordo com figura nota-se que 4 dos 6 tópicos foram apontados também pelos 

usuários como sendo relevantes. Desta forma, do mesmo modo que ocorreu com o 

Texto 1, a precisão do sistema foi de 67%. Da mesma forma que ocorreu com o 

outro texto, houve uma correspondência entre os dois tópicos mais indicados pelos 

voluntários e os tópicos mais relevantes apontados pelo EXTRATOP, no caso 

“Atores e Atrizes” e “Musicais”. 
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Figura 3: Gráfico do texto sobre Música 

 

A análise do resultado (figura 4) referente ao Texto 3 relacionado ao tema 

Educação,  mostra que todos os tópicos foram assinalados pelos voluntários. Desse 

modo, a precisão específica para esse texto ficou em 100%. Diferentemente do que 

aconteceu com outros textos, os resultados ficaram concentrados em mais de duas 

alternativas, especificamente em quatro alternativas que somadas deram 93% das 

indicações (“Educação e Formação” com 32%, seguida por “Faculdade e 

Universidade” com 28%, “Educação” com 20% e “Escolas” com 13%). Observa-se 

que as alternativas mais marcadas possuem um assunto núcleo entre elas 

(Educação), que é também o tópico mais relevante apontado pelo EXTRATOP. 

 

Figura 4: Gráfico do texto sobre Educação 

 

A figura 5, referente ao Texto 4 sobre Economia, mostra que os resultados 

tiveram uma particularidade, concentrando-se em apenas duas alternativas “Cédula 

e Moedas” e “Moedas”, respectivamente com 42% e 58% das indicações. Deste 

modo, a precisão do sistema ficou em 33%. Apesar da baixa precisão verificada, 

esse dois tópicos são justamente os dois principais apontados pela ferramenta 

EXTRATOP. 
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Figura 5: Gráfico do texto sobre Economia 

 

O último texto avaliado refere-se à Politica. A exemplo do que ocorreu com o 

Texto 3, a precisão ficou em 100%, uma vez que todos os tópicos foram apontados 

nas respostas dos voluntários (figura 6). Nesse caso, os dois itens mais citados, 

segundo os entrevistados, foram “Governo e Política” e “Presidencia e República”, 

respectativamente com 40% e 30%,  coincidindo novamente com os dois tópicos 

mais relevantes apontados pelo EXTRATOP. 

 

 
Figura 6: Gráfico do texto sobre Política 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Numa análise geral de todos os resultados, verifica-se o protótipo obteve uma 

precisão média de 73,4%. Esse resultado é considerado satisfatório pois, de um 

modo geral, a ferramenta aponta para tópicos que estão, de fato, relacionados aos 

textos; o que pode indicar potencialidades na abordagem sugerida nesta 

investigação. Entretanto, muitos ajustes com relação ao conteúdo da ontologia 

devem ser feitos já que, pelo modo que a mesma foi estruturada, quando se 

considera um conjunto maior (acima de 4 ou 5 tópicos), os tópicos associados pela 

ferramenta aparentemente destoam do conteúdo dos textos como, por exemplo, no 
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experimento realizado um dos tópicos associados ao texto sobre Economia foi 

“Cinema e Filmes”. 

Isso ocorre devido ao fato de a língua portuguesa possuir várias palavras com 

mais de um sentido, gerando ambiguidade e, por lidar apenas de modo superficial 

com a linguagem, a ferramenta não faz nenhum tipo de desambiguação. Por outro 

lado, observa-se também que existem palavras presentes na ontologia que, por 

serem bem específicas de certos temas, ajudam a ferramenta a definir claramente 

os tópicos contidos nos textos.  Isso gera uma diferença de resultados 

considerando-se as diferentes temáticas dos textos. Por exemplo, no experimento 

realizado os textos referentes à “Educação” e “Política” foram os que apresentaram 

a maior precisão. Isso é ocorre por dois motivos possíveis: primeiro, existem muitas 

palavras específicas que se referenciam diretamente e unicamente aos temas 

abordados ou então, os temas citados tem mais palavras associadas na ontologia, 

até mesmo porque não houve nenhum tipo de preocupação em balancear o número 

de termos associados a cada conceito. 
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