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1. RESUMO 

Nesta pesquisa abordamos a utilização de algoritmos genéricos de agrupamento de 

dados ao agrupamento semântico de documentos de texto, a fim de buscar por 

palavras e termos que podem caracterizar os documentos analisados segundo a 

semântica dos mesmos. Para tanto foi criado uma base de dados com notícias de 

temas variados na língua portuguesa que servirá como corpus de análise e teste. 

2. INTRODUÇÃO 

Descobrir conhecimento em grandes volumes de dados mostra-se um fator relevante 

para vários tipos de análises, sendo utilizado em campos de pesquisa, tais como 

Sistemas de recomendação (XIAO; ZHANG, 2011), Medicina (A.DHARMARAJAN; 

VELMURUGAN, 2013), Educação (SACHIN; VIJAY, 2012) entre outros. 

Atualmente, o agrupamento semântico de documentos mostra-se essencial para a 

mineração de diferentes dados, como notícias, textos em redes sociais e documentos 

publicados na internet. A proposta é que os processos de mineração e a descoberta 

do conhecimento em grandes bases de dados de textos na língua portuguesa possam 

ser auxiliados seguindo os termos avaliados nesta pesquisa (GULLO, 2013). 

3. OBJETIVOS 

O principal objetivo é dividir o grande volume de notícias nacionais coletadas, em 

conjuntos que deverão conter apenas as notícias referentes a cada tema em 

específico, de forma computacional e automática. Essa separação será realizada 

analisando os termos empregados em cada notícia escrita na língua portuguesa e a 

semelhança semântica dos mesmos. 

4. METODOLOGIA 

A primeira etapa do trabalho é a criação de uma base de conhecimento composta por 

um conjunto de textos de notícias em língua portuguesa. Esta base é rotulada, ou 

seja, o tema de cada notícia é conhecido, para posterior avaliação do resultado. 

Algoritmos de agrupamento serão utilizados para que possam processar as medidas 

de similaridade e dissimilaridade extraídas dos documentos. Algoritmos como o K-

Means podem ser utilizados para gerar os grupos (JAIN; DUBES, 1988). 

Há uma diferença entre a análise semântica de uma palavra, apresentada por Naik, 

Prajapati e Dabhi (2015) e a análise feita neste trabalho, onde uma palavra isolada 

não é considerada, mas sim um conjunto de palavras que é utilizado para simbolizar 

a semântica de todo um documento. 



5. DESENVOLVIMENTO 

As etapas do projeto desenvolvidas até o momento são: coleta de dados, pré-

processamento dos dados e extração de características. Para a etapa de coleta de 

dados, foi feita uma busca manual na internet por notícias jornalísticas, contemplando 

os temas: Educação, Tecnologia, Política e Esportes. De cada tema, foram coletadas 

65 notícias em forma de texto não formatado. 

Após a coleta das notícias, uma etapa de pré-processamento é executada. Nesta 

etapa são removidos caracteres especiais, espaços em branco e cada notícia resultou 

em um conjunto de palavras separadas por um espaço entre cada uma delas, que 

foram salvas em um arquivo de texto separadamente. Estes processos foram 

executados de forma automática com algoritmos computacionais programados em 

linguagem Java. 

Com os dados pré-processados, é possível extrair um dicionário com todas as 

palavras encontradas em todas as notícias, sem repetição. Deste dicionário foi criado 

uma matriz onde cada linha representa uma palavra do dicionário e cada coluna 

representa um documento. Os valores da matriz representam a quantidade de vezes 

que uma palavra aparece em cada documento.  

Com esta informação quantitativa é possível aplicar métricas para executar o processo 

de agrupamento. As rotinas de agrupamento com a variação dos termos retirados do 

dicionário estão em andamento. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Como primeiro resultado deste projeto pode-se citar a criação do corpus de notícias 

em língua portuguesa com textos em formato ideal para a aplicação de técnicas 

computacionais utilizando diversas métricas. Este corpus possui um total de 260 

notícias, sendo 65 sobre cada um dos 4 temas. A Figura 1 mostra a média de palavras 

por tema, onde pode-se verificar que algumas notícias, como as de política, costumam 

ter um volume maior de palavras. 

Após a etapa de processamento, o texto fica preparado para a extração e contagem 

de palavras, a fim de participar da criação de um dicionário geral, além de ser utilizado 

no processo de agrupamento (geração da matriz de contagem de palavras). A criação 

do dicionário resultou em um total de 13.082 palavras. Destas palavras serão 

escolhidos os termos a serem analisados para o agrupamento dos documentos. 



 

Figura 1 - Média de palavras por categoria 
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