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RESUMO 

 

O Twitter se tornou uma grande fonte de dados de pesquisa para descoberta de 
conhecimento, sendo uma rede social que divulga, além de informações pessoais, 
opiniões e informações sobre eventos em geral. Partindo desse princípio, o presente 
estudo tem como objetivo desenvolver um classificador com o objetivo de classificar 
tweets com postagens relacionadas a crime e não crime. Uma Rede Neural Recorrente 
Long Short-Term Memory (RNR - LSTM) foi testada para esse processo de classificação. 
Para a execução do RNR-LSTM, foi necessário criar um banco de dados, uma vez que 
não há um banco de dados disponível para atender o escopo desse trabalho, relacionando 
os tweets à classificação de notícias em crime ou não. Foram coletados tweets da conta 
do site do DOL (Diário Online) e classificados manualmente, contendo 4000 registros. 
Os resultados obtidos com o uso da RNR (LSTM) se mostraram satisfatórios para o 
domínio escolhido. Com base nos resultados desta pesquisa, observamos a efetividade do 
classificador RNR (LSTM) que atingiu um f1_score de 98%. Com os resultados obtidos, 
pode-se observar que a Rede Neural Recorrente (LSTM) é um modelo eficiente e 
satisfatório para o processo de classificação de tweets relacionados a proposta deste 
trabalho, no contexto de crimes. 

 

Palavras Chaves: Redes Neurais Recorrentes LSTM, Twitter, Violência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Twitter has become a great source of research data for knowledge discovery, being a 
social network that disseminates, in addition to personal information, opinions and 
information about events in general. Based on this principle, the present study aims to 
develop a classifier in order to classify tweets with posts related to crime and non-crime. 
A Recurrent Neural Network Long Term Memory (RNR - LSTM) was tested for this 
classification process. For an execution of the RNR-LSTM, it was necessary to create a 
database, since there is no database available to meet the scope of this work, relating 
tweets to the classification of news in crime or not. Tweets were collected from the DOL 
website account (Diário Online) and classified manually, containing 4000 records. The 
results obtained with the use of RNR (LSTM) were based on satisfactory results for the 
selected domain. Based on the results of this research, we observed the effectiveness of 
the RNR classifier (LSTM), which reached a f1_score of 98%. With the results obtained, 
it can be observed that the Recurrent Neural Network (LSTM) is an efficient and 
satisfactory model for the classification process of tweets related to the proposal of this 
work, in the context of crimes. 
Keywords: Recurrent Neural Network LSTM, Twitter, Violence. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

As pessoas estão usando seus computadores ou dispositivos móveis com mais 

frequência para acessar a web e estabelecer suas redes sociais. De acordo com pesquisa 

realizada de outubro de 2018 a março de 2019 pelo Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação, 126,9 milhões de brasileiros, 

representando 70% da população brasileira, estavam conectados à Internet, sendo que 

63% acessam pelo celular. As principais atividades realizadas pelos internautas 

brasileiros são: envio de      mensagens instantâneas (92% dos internautas), uso de redes 

sociais (75% dos internautas) e chamadas de voz ou vídeo (70% dos internautas), o que 

sugere que a Comunicação Virtual é um fator cada vez mais comum na vida cotidiana 

(CETIC, 2019)1.  

A mídia social mudou o hábito de usar a Internet (Alhabash & Ma, 2017; Dzuhrina, 

2020). As informações são compartilhadas sobre saúde, educação, parentalidade, 

consumo de notícias, comunidades, namoro, bens, mercadorias, política, crime e outros 

(Kaur & Gupta, 2014; Perrin, 2017). A maioria dos comentários, feedbacks e sugestões 

são compartilhados publicamente e podem ser facilmente obtidos por meio do acesso à 

web (Schuller et al., 2014). 

Segundo (FILHO, 2014), os usuários das redes sociais não são mais apenas 

consumidores de informação, mas também geradores de conteúdo, já que lhes é oferecida 

a oportunidade de expressar as suas opiniões por meio de postagens, comentários e 

discussões em fóruns. Essa disseminação de opiniões e ideias acabaram chamando a 

atenção de estudiosos e de empresas que procuram encontrar dados relevantes dentre a 

imensa quantidade de informação que é gerada a cada momento na rede (BOTHOS; 

APOSTOLOU; MENTZAS, 2010). Dessa forma, os usuários das redes sociais não se 

limitaram à interação com conhecidos, mas acabaram transformando-as em espaços para 

se divulgar produtos e serviços, buscar e informar sobre acontecimentos políticos, sociais, 

                                                             
1 Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação(Cetic.br) 
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calamidades e tragédias em tempo real, comentar e compartilhar sobre a sua vida 

cotidiana, entre outras atividades.  

  

O Twitter surgiu em 2006 como uma rede social baseada em uma premissa incomum 

onde cada postagem, chamada de tweet, não pode exceder o limite de 140 caracteres. 

Devido à sua crescente popularidade, a rede tem se tornado cada vez mais eficiente e 

acessível, dando aos seus usuários o poder de criar e compartilhar ideias e informações 

instantaneamente, sem quaisquer restrições.  

O Twitter é uma rede pessoal informal para gerar ideias de conteúdos na Internet, 

dependendo da região e cultura da população inserida no meio. Outro fator de influência 

diz respeito à forma como os usuários fazem uso dessa rede. A utilização desse recurso 

da web faz do Twitter um News Feed baseado em pessoas (Zhao & Rosson, 2009), 

oferecendo uma importante ferramenta para dois tipos de perfis de usuários: aqueles que 

buscam informações e aqueles que desejam divulgar amplamente suas informações. A 

combinação desses fatores torna o Twitter uma importante fonte de opiniões e uma 

plataforma sobre eventos que podem ser analisados e posteriormente utilizados, por 

exemplo, na área política e social e até no marketing corporativo, conforme confirmado 

por (Li & Li, 2011).  

Os utilizadores desta rede social expressam-se de forma clara e concisa através de 

mensagens curtas e objetivas em que as opiniões podem ser expressas nas mais diversas 

áreas. Os dados do Twitter são particularmente interessantes porque os tweets são 

postados na velocidade em que as pessoas expressam seus pensamentos e os dados estão 

disponíveis para consumo quase em tempo real, pois há milhões de pessoas acessando a 

todo momento. Além disso, os tweets conectam as pessoas de várias maneiras, desde 

diálogos de conversa curtos, mas muitas vezes significativos, a longos monólogos (Java 

et al., 2007). 

Os avanços no desenvolvimento de novas tecnologias e a crescente produção de 

dados na web estão criando expectativas sobre como as informações podem ser obtidas 

de forma eficiente. Essas tecnologias permitem que as postagens na web sejam analisadas 

como forma de identificar o perfil dos usuários e podem atrair seu interesse, por exemplo, 

criando sistemas de recomendação. Entre os mais populares está o sistema de 
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recomendação de e-commerce, que orienta a compra de produtos. Outros exemplos são a 

rede social do Facebook para a) estabelecer amizades com pessoas que você deseja 

conhecer, b) recomendar vídeos do YouTube e filmes de interesse no Netflix ou a melhor 

rota do Waze, ou c) aconselhar sobre oportunidades de emprego no LinkedIn (Su et al., 

2019). Os estudos sobre redes sociais têm dois objetivos distintos: compreender a 

formação da rede e analisar as ideias de conteúdos publicados nas redes sociais. O 

conteúdo das redes sociais é composto por textos, imagens e / ou vídeos. Esta pesquisa 

aborda uma análise realizada sobre o conteúdo textual da rede social Twitter. 

A produção de conteúdo multimídia é realizada por usuários que desempenham o 

papel de autores e não apenas destinatários da informação. As redes sociais são espaços 

que permitem aos usuários atuar como protagonistas. Esses espaços são de comunicação, 

interação, cooperação, compartilhamento e construção social. Novas concepções de 

sociabilidade são definidas com mudanças nas relações de conflito e tensão, destruição e 

reconfiguração de referências (Britto, 2009). A grande quantidade de dados produzidos 

nas redes sociais nos permite investigar e analisar dentre outros a dinâmica social e outros 

assuntos de interesse da sociedade nesses ambientes (Amato et al., 2018), como por 

exemplo os crimes que ocorrem nas cidades de todo o Estado do Pará. 

A dificuldade em acessar e analisar os dados de violência tem sido um empecilho em 

vários estados brasileiros. A análise dessas informações esbarra tanto na falta de 

transparência de alguns estados, que sequer disponibilizam os números, quanto na 

metodologia que as polícias e secretarias utilizam para a tabulação dos mesmos, nem 

sempre padronizada. 

Pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta para queda no número de 

registros oficiais em alguns estados, enquanto menções às brigas de casal crescem 431% 

no Twitter(RBA, 2020). O crime contra a mulher é apenas um exemplo de crimes que 

podem acontecer e não serem notificados oficialmente.  

Segundo o levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a 

dificuldade nas notificações, que já era histórica, é agravada com o isolamento imposto 

pelo novo coronavírus, com alguns estados apresentando queda no número de registros 

de ocorrências no mês de março de 2020(FBSP, 2020). 
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O estudo dessas redes sociais, em especial o Twitter, e as ferramentas que existem 

para analisar os dados gerados pelos frequentadores dessa rede, oportuniza uma inovação 

com a criação de novos canais de denúncias contra crimes, inovando os meios existentes 

atualmente, com isso havendo a possibilidade de amenizar as subnotificações de crimes.  

O modelo criado nesta pesquisa abrange a possibilidade comparativa com bases 

oficiais, para subsidiar índices de subnotificação de crimes circunscritos no Estado do 

Pará. 

1.2. PROBLEMÁTICA 

Existem novas ideias sobre as ferramentas e métodos necessários para a) conduzir 

estudos nesses espaços virtuais, b) fazer recomendações para novas conexões entre as 

pessoas, c) fazer resumos de histórias relacionadas à mídia publicadas em uma 

determinada rede social, d) gerenciar e analisar o marketing das redes sociais, e) analisar 

e relatar questões sociais atuais no mundo, f) analisar sentimentos. Vários textos, 

incluindo textos de mídia social, agora podem ser analisados em categorias predefinidas 

com base em seu conteúdo. Técnicas de Inteligência Computacional podem fornecer 

resultados bastante satisfatórios dependendo da eficácia do modelo implementado. 

Vídeos, áudios e textos (estruturados ou não estruturados) publicados pelos 

internautas são utilizados para gerar uma classificação de sentenças que permite a 

identificação e categorização da opinião pública sobre um determinado assunto (Oliveira 

et al., 2019; BV & Sadanandam, 2020). Nesta técnica, a abordagem é realizada por 

dicionários lexicais, aprendizado de máquina, aprendizado profundo ou híbrido. A técnica 

de análise de sentimento foi aplicada em pesquisas sobre discurso de ódio contra 

comunidades muçulmanas no Facebook (Awan, 2016), preconceito em textos baseados 

no Twitter (Neto et al, 2017), Umbrella Movement no Instagram (Lee & Chau, 2018), 

FIFA World Copa 2018 no Twitter (Feliciano & Farah, 2018), centralidade de palavras 

em cinco bancos de dados do Twitter (Vilarinho, 2019), Violência simbólica contra 

candidatos nas eleições de 2018 para presidente do Brasil a partir de comentários de 

notícias de jornais no Twitter (Miranda, Santos e Recuero, 2020 ) e capital social dos 

comentários do canal de psicologia no YouTube (Corrêa & Vanz, 2020). 

Os textos jornalísticos são pouco avaliados em pesquisas de análise de sentimento 

(Carvalho, 2018). Segundo (Massuchin & de Sousa, 2020), os internautas também 
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buscam entretenimento e informação nestes textos jornalísticos. Os jornais publicam 

notícias nas redes sociais sobre crimes e destacam homicídios, roubos e estupros. A 

segurança pública e a sociedade em geral têm o desafio de compreender as diferenças no 

desenvolvimento humano em comunidades mais e menos violentas (Cerqueira et al., 

2019). 

Em relação a análise de sentimento, alvo desta pesquisa, utilizou-se a rede social 

Twitter onde os dados da conta @doldiarionline (que pertence a um jornal local da cidade 

de Belém) foram coletados e rotulados manualmente. O objetivo era treinar um 

classificador e categorizar se um tweet contém uma denúncia de crime, de forma binária. 

Este trabalho adotou a Rede Neural Recorrente (RNRs) para realizar o processo de 

classificação e categorização de tweets. 

A escolha da RNRs com extensão LSTM (Long-Short Term Memory) foi baseada na 

observação de estudos da literatura como (Greff et al., 2016; Chen & Wang, 2018). Essa 

rede também é usada em aplicativos que envolvem reconhecimento de escrita (Doetsch 

et al., 2014), estratégias de escrita (Graves, 2013), tradução de idiomas (Luong & 

Manning, 2015), modelagem acústica para reconhecimento de fala (Sak et al., 2014), 

síntese de fala (Fan et al., 2014), áudio (Marchi et al., 2014) e análise de vídeo (Zhu et 

al., 2017). 

Todavia, a tarefa de acompanhar e identificar aspectos importantes para tomada 

de decisões, diante do grande volume de opiniões expressadas através de postagens por 

parte dos usuários de mídia sociais, é complexa. Em especial, pela dificuldade de tratá-

las, por não possuírem um formato de dados estruturados, que, na maioria das vezes, 

encontra-se em um formato semiestruturado. Uma vez que esses dados cresceram 

exponencialmente e estão disponíveis em diversas plataformas, faz-se necessário utilizar 

técnicas de recuperação e tratamento, a fim de analisá-los de forma consistente (HAN; 

KAMBER; PEI, 2011). O estudo da descoberta do conhecimento nas redes sociais pode 

auxiliar no combate a crimes e aprimorar as ações de gestão pública. 
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1.3. OBJETIVO 

 

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver um classificador implementando 

a técnica de Machine Learning, especificamente Rede Neural Recorrente Long Short-

Term Memory - RNR LSTM, para avaliação das notícias publicadas no Twitter, para 

identificação de notícias relacionadas a crimes. 

1.3.1. Objetivos Específicos 
● Pesquisar o estado da arte sobre as técnicas e algoritmos utilizados para 

implementação de redes neurais recorrentes; 

● Criar um repositório de dados com notícias indicativas de crimes e não      

crimes; 

● Desenvolver, treinar e realizar os testes para aprimoramento do 

classificador baseado em RNR LSTM; 

● Identificar e especificar as principais métricas para medir o desempenho 

do algoritmo. 

 

1.4. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Além deste capítulo, que trata sobre a introdução do trabalho, onde é identificado 

o contexto de seu desenvolvimento e os seus objetivos, este trabalho apresenta mais 5 

capítulos, os quais estão sucintamente descritos a seguir. 

O Capítulo 2 apresenta o referencial teórico abrangendo uma visão geral sobre os 

conceitos de Mineração de Textos, suas etapas de execução, além de apresentar sobre 

Redes Neurais e Redes Neurais Recorrentes - RNR. Por fim, são apresentados conceitos 

sobre as RNR com a extensão LSTM.  

O Capítulo 3 apresenta os trabalhos correlatos, no qual destacam-se as principais 

pesquisas atuais realizadas relacionadas com o tema desta dissertação. 

O Capítulo 4 expõe sobre a metodologia utilizada para a realização dessa pesquisa, 

onde apresentam-se todas as etapas utilizadas para se obter os resultados e quais as 

métricas utilizadas para avaliar o classificador. 
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O Capítulo 5 trata da análise dos resultados obtidos, como forma de avaliar o 

desempenho do classificador, alvo desta dissertação. 

O Capítulo 6 apresenta a conclusão e as contribuições deste trabalho. Também 

são apresentados os trabalhos futuros e as considerações finais desta dissertação.  

E, por fim são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas neste trabalho 

e os Apêndices com os instrumentos utilizados na coleta de dados: questionário. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo será apresentado a fundamentação teórica da pesquisa. Serão 

abordados conceitos sobre: Redes Sociais, Mineração de dados em textos, Redes Neurais 

Recorrentes e sua extensão LSTM.  

2.1. Redes Sociais  

O advento da internet fez com que o conceito de rede social transbordasse para além 

dos grupos que as pessoas já se relacionavam no cotidiano, em comunidade (grupo de 

pessoas que compartilham em comum o idioma, os costumes, a localização, os valores, 

etc.). Há uma necessidade humana em se comunicar com outras pessoas, que associada 

às tecnologias pode reorganizar a sociedade. As interações entre os sujeitos provocam 

inquietações sobre os problemas ou questões sociais promovendo discussões que podem 

chegar a um consenso ou não. Guzzi [2010] afirma que o espaço se desdobra e novas 

discussões políticas podem seguir seu curso. 

Os sites de redes sociais são serviços na Internet que permitem aos seus usuários 

criarem perfil para que possam compartilhar conexões ou interesses (ELLISON & 

BOYD, 2007). Define-se rede social como uma estrutura social composta por pessoas ou 

organizações, conectadas por um ou vários tipos de relações. Sendo que as relações 

podem ser entre sujeitos que já tem uma conexão offline ou expandirem conhecendo 

outros indivíduos.  

De acordo com essa definição, há várias redes sociais online disponíveis que se 

distinguem de acordo com seus objetivos. As redes sociais podem ser representadas 

através de um grafo (conjunto de vértices e arestas) no qual, os vértices são os atores (A, 

B e C) e as arestas as relações (Amizade) que os conectam como se observa na Figura 1. 
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Figura 1. Grafo Social 

 

Fonte: Adaptado de Robison, Webber e Eifrem [2013, p. 5] 

	

O acesso às redes sociais através de dispositivos móveis mudou bastante o cotidiano 

de muitas pessoas. Atualmente, a primeira preocupação ao iniciar o dia é verificar o 

celular ou mais especifico as redes sociais. As pessoas amanhecem e anoitecem 

conectadas. Logo, a produção de dados nas redes sociais é sempre em grande quantidade 

devido às postagens, os comentários e as reações que podem ser de um simples 

cumprimento e opiniões associados a textos, imagens ou vídeos, até notícias, 

mobilizações, serviços e negócios. 

Diversos estudos vêm sendo realizados nessa área com objetivo de compreender a 

organização de uma rede social, identificar os padrões que são formados, medir níveis de 

participação, analisar sentimentos e informações. A análise de redes sociais apresenta 

metodologias para descrever e analisar o comportamento de rede em negócios, economia, 

medicina e educação (SILVA et al., 2015). Com esse método é possível observar os 

clusters das interações entre os atores, indicadores de densidade, grau de centralidade e 

etc. 

As redes sociais mais utilizadas no Brasil são o Facebook e o Instagram, que tem 

como objetivo proporcionar a amizade entre os atores sociais dessas redes 

(ROCKCONTENT, 2018). Na Figura 2 observa-se um percentual muito baixo das 

pessoas que dizem não usar rede social. Segundo (ROCKCONTENT, 2018) pessoas a 

partir dos 40 anos ou mais preferem usar a rede social Facebook, enquanto que menores 

de 25 anos preferem o Instagram.  
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Figura 2. Redes Sociais mais Usadas no Brasil 

 

Fonte: ROCKCONTENT, 2018 

	

Os administradores das redes sociais geralmente permitem o acesso aos 

desenvolvedores para extraírem os dados. Mas seguem algumas restrições, por exemplo, 

o acesso apenas de contas com perfil público. Portanto, usar os dados das redes sociais 

requer conhecimento mínimo de aplicativos ou linguagem de programação para obter os 

dados. 

2.2. Mineração de Dados  

A Mineração de Textos, também conhecida como Descoberta de Conhecimento em 

Textos (Knowledge Discovered in Texts -KDT), refere-se ao processo de extração de 

informação útil (conhecimento) em documentos de textos não-estruturados. O KDT 

utiliza abordagens já consagradas das áreas de Recuperação de Informação, 

Processamento de Linguagem Natural e Descoberta de Conhecimento em Banco de 

Dados.  

As principais contribuições desta área estão relacionadas à busca de informações 

específicas em documentos, à análise qualitativa e quantitativa de grandes volumes de 

textos, e à melhor compreensão de textos disponíveis em documentos. Textos estes que 

podem estar representados das mais diversas formas, dentre elas: e-mails; arquivos em 
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diferentes formatos (pdf, doc e txt, por exemplo); páginas Web; campos textuais em 

bancos de dados; textos eletrônicos, etc. 

Atualmente, a mineração de textos pode ser considerada como sinônimo de 

descoberta de conhecimento em textos. Nomenclaturas como Mineração de Dados em 

Textos (Text Data Mining) ou Descoberta de Conhecimento a partir de Bancos de Dados 

Textuais (Knowledge Discovery from Textual Databases), também podem ser 

encontrados na literatura [LOPES, 2004], uma vez que o processo de mineração de textos 

também pode ser realizado a partir de técnicas de Descoberta de Conhecimento em 

Bancos de Dados (Knowledge Discovery in Databases - KDD) aplicadas sobre dados 

extraídos a partir de textos (TAN, 1999).	
Em (FELDMAN & DAGAN, 1995) podem ser encontrados outros termos que já 

foram utilizados como sinônimo de mineração de textos: Busca de Informação 

(Information Seeking); Conhecimento Público não Descoberto (Undiscovered Public 

Knowledge); Recuperação de Conhecimento (Knowledge Retrieval).  

Existem várias definições para mineração de textos. Segundo (LOPES, 2004), o 

termo se refere ao processo de extração de padrões interessantes e não triviais, ou 

conhecimento a partir de documentos em textos não-estruturados. Já (WIVES, 2002), 

afirma que a mineração de textos pode ser entendida como a aplicação de técnicas de 

KDD sobre dados extraídos de textos. Entretanto, KDT não inclui somente a aplicação 

das técnicas tradicionais de KDD, mas também qualquer técnica nova ou antiga que possa 

ser aplicada no sentido de encontrar conhecimento em qualquer tipo de texto. Com isso, 

muitos métodos foram adaptados ou criados para suportar esse tipo de informação 

semiestruturada ou sem estrutura, que é o texto.  

Ao utilizar os recursos de mineração de textos, um usuário não solicita exatamente 

uma busca, mas sim uma análise de um documento. Entretanto, este não recupera o 

conhecimento em si. É importante que o resultado da consulta seja analisado e 

contextualizado para posterior descoberta de conhecimento. Na prática, a mineração de 

textos define um processo que auxilia na descoberta de conhecimento inovador a partir 

de documentos textuais, que pode ser utilizado em diversas áreas do conhecimento. De 

fato, estamos vivenciando o crescimento acelerado de informações não estruturadas 

(textos). Com isso, a Mineração de Textos ganha espaço não somente no meio acadêmico, 

mas também no mundo dos negócios. 
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2.3. Etapas da Mineração de Texto 
Figura 3. Diagrama que ilustra a Metodologia de Mineração de Textos. 

 

Fonte: Adaptação de Aranha e Vellasco, 2007 

Aranha e Vellasco (2007) descrevem, em seu trabalho, a metodologia dividida em 

cinco etapas distintas. A primeira, na coleta dos dados; a segunda, no pré-processamento 

destes, com o intuito de criar o primeiro nível de estruturação; a terceira etapa confere a 

criação dos índices que possibilitam uma melhora na recuperação dos dados; a quarta, na 

aquisição de conhecimento; e, por fim, uma quinta fase para interpretação dos resultados 

obtidos.  

2.3.1. Extração de Dados 

Na Mineração de Textos, quando estamos diante de um problema de classificação 

automática de documentos, faz-se necessário obter um conjunto de dados para 

treinamento (Aranha e Vellasco, 2007). Portanto, a etapa de extração e coleta de dados 

tem como função a criação de uma base de dados textual. 

Um corpus nada mais é que uma coleção de textos, que representa uma ou um 

conjunto de linguagens naturais. A criação deste conjunto de treino revela-se uma tarefa 

difícil, uma vez que, na maioria dos casos, exige-se processos manuais à base Julgamento 

de especialista (INDURKHYA; DAMERAU, 2010). 

A técnica de extração da informação tem como objetivo produzir uma saída 

estruturada a partir de textos (não estruturados). Essa técnica consiste na identificação de 

frase-chave e de relacionamentos no texto. E esta é uma das dificuldades do uso da 

técnica: determinar, para cada problema ou domínio a ser analisado, as sequências 

relevantes. (ALVARES, et al. 2016).  
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2.3.2. Pré - Processamento  

A preparação dos dados é a segunda etapa do processo de descoberta de 

conhecimento em textos. Envolve a seleção dos dados que constituem a base de textos de 

interesse e o trabalho inicial para tentar selecionar o núcleo que melhor expressa o 

conteúdo destes textos. Além de prover uma redução dimensional, o objetivo desta etapa 

é tentar identificar similaridades em função da morfologia ou do significado dos termos 

nos textos (EBECKEN et al., 2003).  

Neste sentido, a área de Recuperação de Informação (RI) desenvolveu modelos 

para a representação de grandes coleções de textos que identificam documentos sobre 

tópicos específicos. Segundo (EBECKEN et al., 2003), pode-se considerar que a RI seja 

o primeiro passo de um processo de preparação dos dados.  

Já um Sistema de Recuperação de Informações Textuais (SRI Textual) é um 

sistema desenvolvido para indexar e recuperar documentos do tipo textual. Nesse tipo de 

sistema, as consultas são descritas através de palavras (termo). Os usuários devem 

escolher os termos mais adequados para caracterizar sua necessidade de informação. Os 

documentos relevantes a essa consulta são selecionados de acordo com a quantidade de 

palavras semelhantes que eles possuem com a consulta (WIVES, 2002).  

Existem vários métodos de cálculo de similaridade. Além disso, diversos métodos 

de RI foram criados, formando uma taxonomia de modelos (WIVES, 2002), que incluem 

o booleano, o espaço vetorial, o probabilístico, o difuso (Fuzzy), o da busca direta, o de 

aglomerados (clusters), o lógico e, o contextual ou conceitual. Mais detalhes sobre estes 

modelos podem ser obtidos em (WIVES, 2002) e (EBECKEN et al., 2003). 

Um dos principais problemas desse modelo está no fato dos descritores de contextos 

poderem ser elaborados incorretamente, o que ocasionaria uma busca errada onde os 

documentos retornados provavelmente seriam irrelevantes para a necessidade do usuário. 

Ou seja, a descrição dos contextos deve ser elaborada cuidadosamente para que a 

recuperação contextual funcione de forma a oferecer resultados relevantes e coerentes. 

Após a escolha do modelo mais apropriado, o próximo passo é a Indexação e 

Normalização dos textos. 
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2.3.3. Técnicas de Pré-Processamento em Mineração de Textos 

Nesta seção, apresentaremos as técnicas que serão utilizadas no presente trabalho, 

na etapa de Pré-Processamento, com o intuito de alcançar os melhores resultados no 

refinamento de informações. 

Quando se trabalha com bases textuais, existe uma grande quantidade de termos 

e atributos para sua representação, resultando, assim, em uma denotação esparsa, em que 

grande parte dos atributos é nula. Dessa forma, as técnicas aplicadas no Pré-

Processamento são importantes para resolver problemas em que dados textuais estão 

envolvidos. Portanto, uma boa amostragem dos dados é aquela que identifica os melhores 

atributos que representam o conhecimento e que consiga reduzir drasticamente a 

quantidade destes sem perder as características principais da base de dados. 

2.3.3.1. Tokenização 

A identificação de tokens, ou tokenização, é uma importante etapa do Pré-

Processamento para extrair unidades mínimas de textos. Cada unidade é chamada de 

token e, normalmente, corresponde a uma palavra do texto, podendo estar relacionada 

também a símbolos e caracteres de pontuação, com “ ”, “.”, “! (MANNING et al., 2008). 

A tokenização é o primeiro passo do pré-processamento, cujo objetivo é extrair 

unidades mínimas de um texto. Nesse processamento são identificadas e separadas as 

expressões em unidades mínimas extraídas a partir de um texto livre. Cada unidade 

mínima é chamada de token, que corresponde a uma palavra do texto analisado. O 

reconhecimento e identificação dos tokens é realizado após a eliminação dos elementos 

separadores das expressões, tais como: espaços, vírgulas, pontos, entre outros. Conforme 

(Teixeira e Azevedo 2011, p.60), “[. . . ] o processo de tokenização realiza a divisão do 

texto em tokens, de modo a facilitar o tratamento posterior de cada token de forma 

independente”. 

2.3.3.2.  Remoção de stopwords 

A identificação de stopwords é realizada depois da tokenização. Nesta etapa serão 

identificados os tokens que serão desconsiderados. Por tanto, as stopwords são palavras 

consideradas irrelevantes dentro do conjunto de palavras tokenizadas. Essa etapa se 

encarrega de eliminar os tokens que não possuem nenhuma relevância semântica, sendo 

assim consideradas úteis apenas para compreensão geral textual. A remoção das palavras 
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consideradas como stopwords incluem elementos, tais como: preposições, artigos, 

adjetivos, numerais, pronomes, advérbios e pontuações. Conforme Irfan et al.2015, 

p.159) citado por (Shekar & Shoba 2009), “a fase de remover o stopword melhora a 

eficácia e a eficiência do processamento de texto porque o número de palavras no 

documento é reduzido”. 

Uma lista de stopwords, também conhecida como stoplist, é constituída por 

palavras que adicionam pouco valor à análise. Normalmente, correspondem aos artigos, 

preposições, pontuação, conjunções e pronomes de uma língua (INDURKHYA; 

DAMERAU, 2010). 

A criação de uma stoplist se dá através de tabelas de contingência que, depois, dão 

suporte para remoção das stopwords (MANNING et al., 2008). Geralmente, define-se a 

stoplist por um especialista no domínio da aplicação e, após essa definição, a remoção 

poderá ser realizada de forma automática, através da frequência de aparição das palavras 

no léxico. 

É importante ressaltar que, para aplicar a técnica de remoção das stopwords, deve-

se analisar o que deseja manter do texto original, pois palavras importantes para a 

aplicação podem ser consideradas stopwords, ou dependendo do contexto, palavras que 

geralmente não compõem uma lista de stopwords podem ser adicionadas a ela. 

Existem várias listas de stopwords disponíveis na internet, o que elimina a 

necessidade de construir uma lista manualmente. Entretanto, para este trabalho, 

construiremos uma que atenda o domínio da aplicação. 

2.3.3.3. Redução do léxico 

Um dos problemas relacionados ao processamento de linguagem natural é o 

grande número de tokens que não possuem valor para análise. Se considerarmos que cada 

token em um texto será mapeado para uma classe, eles geram assim, uma estrutura de 

dados de grande porte, que, por conseguinte, demandaria um elevado poder de 

processamento da máquina. Neste sentido, a redução de dimensionalidade torna-se muito 

importante em processos de classificação automática, não somente para determinar os 

melhores atributos para modelagem, mas também para aspectos de escalabilidade dos 

modelos resultantes (KIM; STREET; MENCZER, 2000). 



32 
 

(Yu e Liu, 2004) descrevem que a quantidade excessiva de atributos causa 

lentidão no processo de treinamento, bem como na qualidade do conhecimento extraído. 

Dessa forma, a redução de atributos assume um papel importante para o sucesso do 

processo, na medida em que os textos apresentam grande dimensionalidade e 

variabilidade de termos. 

2.3.3.4.  Normalização de palavras 

Normalização é a etapa da redução do léxico que identifica e agrupa palavras que 

possuem relação entre elas. 

Em geral, a aplicação das técnicas de normalização introduz uma melhora 

significativa nos sistemas de Mineração de Texto. Essa melhora varia de acordo com o 

escopo, o tamanho da massa textual e o que se pretende obter como saída do sistema 

(JUNIOR, 2007). 

Segundo (Manning et al. 2008), existem diversas técnicas para normalizar os 

dados, e essas técnicas variam de acordo com a necessidade da aplicação. Dentre as várias 

técnicas para realizar a normalização dos dados, destacam-se os processos de Stemming 

e Extração de Características. 

2.3.3.5. Stemming 

Após a retirada das stopwords, pode-se realizar a técnica de stemming para reduzir 

cada palavra do léxico, originando assim os “termos”. A raiz de uma palavra é encontrada, 

na maioria das vezes, eliminando os prefixos e sufixos que indicam variação na forma da 

palavra, como plural e tempos verbais. 

Em geral, por se tratar de um processo heurístico que simplesmente corta as 

extremidades das palavras na tentativa de alcançar o objetivo pretendido, os algoritmos 

utilizados nesta técnica não se preocupam com o contexto no qual a palavra se encontra. 

Bem elaborado, o processo de Stemming traz benefícios no pré-processamento, sendo 

possível reduzir drasticamente o tamanho do léxico e também o esforço computacional, 

aumentando assim a precisão dos resultados, exceto quando a retirada de prefixos e 

sufixos muda a essência original da palavra. 

A Tabela 1 exemplifica o processo de Stemming, onde a segunda coluna apresenta 

o resultado da aplicação do algoritmo de Stemming. 
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Tabela 1. Demonstração do Algoritmo de Stemming. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2020 

Acima podemos analisar que as frases 3 e 4 as palavras “ganhei” e “ganhando” 

são convertidas para o mesmo radical “ganh”. Nota-se que o mesmo ocorre com as 

palavras “perdi” e “perdemos” das frases 5 e 6, sendo atribuídas ao radical "perd". 

Finalmente, as frases 2 e 9 transformam “dirigir” e “dirigindo” em “dirig”. Nestes três 

exemplos, todas as palavras possuem o mesmo sentido, e a aplicação do algoritmo reduz 

consideravelmente a quantidade de palavras a serem processadas posteriormente. 

Apesar de o Stemming ser bastante útil na maioria dos casos, observe que nas 

frases 5 e 7 “novamente” e “novo” possuem sentidos diferentes e, mesmo assim, foram 

transformadas no mesmo radical “nov”. Este fato demonstra a complexidade e o nível de 

detalhamento que um sistema para analisar sentimentos em textos deve possuir. Uma 

possível solução seria adicionar a palavra "novamente"como stopword, pois ela não 

apresenta grande significância para o entendimento da frase 5. 

2.3.3.6. Indexação  

Os sistemas de Recuperação de Informação, cedo ou tarde, esbarram no problema 

de representação de documentos e consultas de usuários. Um documento precisa ser 

codificado de uma forma que facilite sua manipulação e que permita uma correta 

mensuração de seus termos. Existem diversos modelos para representação de documentos 

na literatura de RI. Entretanto, a grande contribuição para a Mineração de Textos é, sem 

dúvida, o Modelo de Espaço Vetorial (em inglês, Vector Space Model), que representa 

um documento utilizando uma abstração geométrica. Desta forma, documentos são 

representados como pontos em um espaço Euclidiano t-dimensional em que cada 
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dimensão corresponde a um token do léxico. Desta forma, Di diz respeito ao i-ésimo 

componente do documento D, o qual possui um peso associado. O Modelo de Espaço 

Vetorial é a forma mais comum de representar documentos.  

A principal vantagem na representação vetorial está na natureza da maioria dos 

algoritmos da etapa de Mineração, os quais já estão preparados para lidar com esse tipo 

de codificação, como o Naive Bayes para o problema de Classificação e o K-Means para 

o de Clusterização. O principal problema da utilização deste modelo está na alta 

dimensionalidade inerente à Mineração de Textos, pois dado um corpus com um pouco 

mais de algumas centenas de documentos, o número de tokens facilmente ultrapassa a 

marca de centenas de milhares.  

Na literatura de Mineração de Textos é comum se usar o termo “saco de palavras” 

(do inglês, bag of words) para este tipo de representação. A analogia é explicada devido 

ao próprio formato, aonde um documento é visto como um container de tokens, aonde a 

ordem e a ligação entre os tokens não tem nenhum valor para o sistema. Esta modelagem 

é visivelmente pobre em relação a todos os recursos que o vocabulário de uma língua 

pode oferecer, inviabilizando grandes técnicas de Processamento de Linguagem Natural 

(PLN). Entretanto, a codificação bag of words vem apresentando bons resultados na 

literatura, justificando a sua abordagem puramente estatística. A Figura 4 ilustra como 

fica a representação de um documento utilizando o modelo “saco de palavras”. 

Figura 4. Exemplo do Modelo Bag of Words 

 

Fonte: Aranha e Vellasco, 2007 
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2.3.4. Mineração 

A fase de Mineração envolve decidir quais algoritmos deverão ser aplicados sobre 

a massa de dados desenvolvida até o momento. Para tanto, deve se optar por uma ou mais 

Tarefas de Mineração, que nada mais é do que decidir o que se quer obter de informação. 

Por exemplo, se a necessidade de informação do usuário é obter o relacionamento entre 

documentos, verificando o grau de similaridade e a formação de grupos naturais, então a 

tarefa a ser escolhida é a clusterização.  

Em contrapartida, se estes grupos de documentos já existem, seja pela execução 

de algoritmos ou pelo conhecimento prévio de especialistas, então a indicação de onde 

um novo documento deve ser “encaixada” é conseguida através de algoritmos de 

classificação. Embora as tarefas de clusterização e classificação sejam compartilhadas 

entre Mineração de Textos e Mineração de Dados, outras são específicas da primeira, 

como a sumarização e extração de características. No próximo capítulo, são exploradas 

todas as Tarefas de Mineração de Textual, assim como a relação dos principais 

algoritmos.  

2.3.5. Análise de Resultados 

A Etapa de Análise da Informação também pode ser chamada de Pós- 

processamento de dados e diz respeito à verificação da eficiência da aplicação dos 

algoritmos da etapa anterior. Em outras palavras, é o momento de se avaliar se o objetivo 

foi cumprido da melhor forma possível, que é descobrir conhecimento novo e inovador a 

partir de pilhas de documentos não-estruturados.  

Existem diversas maneiras de se avaliar a mineração como um todo, seja de forma 

qualitativa ou quantitativa. A utilização de métricas, conforme já mencionado, é 

considerada uma forma quantitativa, ao passo que a utilização do conhecimento de 

especialistas no domínio é considerada uma forma qualitativa.  

Os especialistas devem sempre ser consultados, em todas as etapas da Mineração, 

balizando a análise, ajudando a resolver situações de conflito, indicando caminhos e 

complementando informações. Entretanto, alguns conflitos podem ocorrer como a 

divergência de opiniões entre dois ou mais especialistas, bem como, a própria mudança 

de opinião de um mesmo ao longo do tempo.  
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Por último, a forma mais intuitiva de se analisar um resultado é fazendo uso de 

elementos gráficos, através de ferramentas de visualização. A introdução de gráficos, com 

noções de cores e distâncias, ajuda a entender o sentido de grandes e complexos conjuntos 

de dados, que não são facilmente manuseados. 

2.4. Classificação de Texto 

Como o objetivo principal é aplicar a mineração de texto para classificação de tweets, 

essa seção apresenta mais detalhes da tarefa de classificação de textos e apresenta o 

algoritmo RNR LSTM que é utilizado para tanto. 

Um dos motivos para o crescente interesse nos estudos sobre a área da mineração de 

textos, especificamente na técnica de classificação, é devido ao crescimento e à 

disponibilidade de documentos na Internet, sobretudo nas redes sociais. 

A técnica dominante para este problema é baseada na aprendizagem de máquina, ou 

seja, um processo indutivo cria automaticamente um classificador por “aprendizado”, a 

partir de um conjunto de dados classificados previamente. A vantagem dessa abordagem 

é a independência de domínio. Pode-se dizer então que a tarefa de classificar um texto 

automaticamente é uma derivação da aprendizagem de máquina com o propósito de 

atribuir rótulos pré-definidos a documentos textuais (SEBASTIANI, 2002). 

(Sebastiani, 2002) assegura que a classificação de textos consiste em determinar se 

um documento di, (de um conjunto de documentos D) é pertencente ou não a uma 

categoria cj (de um conjunto de categorias C), consistentemente com o conhecimento das 

categorias corretas para um conjunto de documentos de treinamento. 

O objetivo principal da classificação é atribuir uma determinada classe a um conjunto 

de documentos. No caso da análise de sentimentos, trata-se de classificar 

automaticamente um conjunto de dados às classes positivas e negativas. 

2.5. Redes Neurais Recorrentes  

Redes Neurais Recorrentes ou, do Inglês, Recurrent Neural Networks (RNN), são 

classes de redes neurais especializadas em reconhecimento de cadeias de palavras, ou 

dados sequenciais, como alguns autores definem. Uma de suas principais vantagens nesta 

tarefa, é o reconhecimento de longas cadeias de sequências, as quais seriam de difícil 

reconhecimento em redes não especializadas no reconhecimento deste tipo de dados 

(GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE,2016). 
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As sequências são representadas como um conjunto de entradas x(1);......;x(t), no 

qual a entrada x(t) é o vetor no tempo/passo t, t variando de 1 a τ. As RNRs compartilham 

matrizes de pesos ao longo de vários passos no processamento da cadeia de entrada, o 

que lhe permite aprender padrões que surgem em posições distintas nas sequências. Esse 

foi um dos avanços em relação às redes neuronais tradicionais feedforward, nas quais os 

pesos para cada feature da entrada no índice t não são compartilhados entre si, exigindo 

que identifiquemos as possíveis posições dos padrões desejados nas cadeias de entrada, 

tarefa que é impraticável. 

Na Figura 5, representamos uma porção da RNR para melhor ilustrar sua 

arquitetura geral. Na imagem, A opera sobre x(t), o vetor de entrada no tempo t, e computa 

saída ht da rede após processar sua entrada. Sua saída também é conhecida como o estado 

da rede no tempo t. O loop representa a capacidade da RNR de transferir informações de 

um passo para o outro. 

Figura 5. Uma unidade 

 

Fonte: Medium, 2019 

 

Para uma sequência de tamanho τ, podemos expandir a representação da Figura 5 

da maneira ilustrada na Figura 6. Cada entrada no tempo t é mapeada para a entrada t +1 

através de um função ƒ que opera sobre o estado St. 
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Figura 6. Representação Geral de uma RNR 

 

Fonte: Medium, 2019 

Os estados St são tratados como a memória da rede, uma vez que ela retém 

informações sobre o histórico de ocorrências anteriores, ou seja, o histórico de ocorrência 

dos estados anteriores. Os mesmos parâmetros de ƒ podem ser usados de um passo para 

outro, como veremos a seguir. 

Na ilustração da Figura 6, a operação Unfold é simplesmente o desmembramento 

da RNR em sua forma recorrente (lado esquerdo da imagem) para sua forma completa 

(lado direito da imagem). A entrada do estado S no tempo t é ponderada pela matriz de 

pesos U, sua saída é multiplicada pela matriz V para gerar o output o. O valor do estado 

st é usado como input para o estado st+1 e ponderado pela matriz W. 

A Vanilla RNR é um dos modelos mais simples de RNR e sua arquitetura 

convencional é a mesma descrita na Figura 6. Uma maneira comum de se calcularem os 

valores de st e o é através das Fórmulas (1): 

st = ƒ (Uxt +Wst -1) 

ot =Vst                                                                                      (1) 

yt = so ƒ tmax(ot) 

 

A função "f"é comumente alguma função não linear, como a tangente hiperbólica 

(tanh) ou a ReLU2. As matrizes U, W e X são compartilhadas entre todos os estados. Nem 

todos os modelos necessitam que a saída seja gerada para cada estado, e sim para o estado 

final, por exemplo. 

                                                             
2 ReLU é a função de ativação mais amplamente utilizada ao projetar redes neurais atualmente. 
Primeiramente, a função ReLU é não linear, o que significa que podemos facilmente copiar os 
erros para trás e ter várias camadas de neurônios ativados pela função ReLU. 
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2.5.1. Redes Neurais Recorrentes LSTM 

As redes LSTM foram inicialmente propostas por HOCHREITER; 

SCHMIDHUBER (1997) e uma de suas principais características foi a inclusão de 

unidades especiais conhecidas como portões (gates). Essas unidades calculam os pesos 

que os conectam de forma a evitar a degradação do gradiente através de valores 

manualmente escolhidos ou parametrizados (GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 

2016). 

As redes neurais chamadas de memória de curto prazo (LSTM) fazem parte da 

arquitetura recorrente. A arquitetura LSTM consiste em uma celula, uma porta de entrada, 

uma porta de saída e uma porta de esquecimento. A célula lembra os valores em intervalos 

de tempo arbitrários e as três portas regulam o fluxo de informações para dentro e para 

fora da célula, conforme mostrado na Figura 7. 

Figura 7. Bloco de Construção LSTM 

 

Fonte: Le, et al.  2019 

Como toda gated RNR, as LSTM têm a capacidade tanto de lembrar quanto de 

esquecer o estado anterior quando essa informação não for mais necessária. Ao logo do 

tempo de treinamento, a rede tem a capacidade de aprender o que esquecer exatamente, 
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mecanismo que é executado através dos parâmetros do forget gate, unidade explicada a 

seguir.  

As redes LSTM têm as mesmas propriedades das redes recorrentes convencionais, 

mas o módulo de repetição tem uma estrutura diferente. Eles podem armazenar 

informações por longos períodos ao processar uma sequência de tempo. Os pontos de 

memória de uma rede LSTM são chamados de células. As células podem transportar 

informações até o final de uma sequência ou identificar informações que devem ser 

esquecidas pela rede após alguma etapa de processamento. Eles podem entender não 

apenas as palavras no texto, mas também a ordem em que acontecem (Ghazi et al. 2019). 

LSTM tem quatro camadas de interação, que são: o estado da célula (A) é a chave 

para LSTM uma linha horizontal que atravessa o topo do diagrama com apenas algumas 

interações lineares menores, Forget Gate (B) é a camada onde decide-se o que é relevante 

e o que pode ser removido, no módulo Entry Gate (C) é decidido quais valores serão 

atualizados e cria um vetor para novos candidatos a serem adicionados ao estado atual da 

célula e finalmente o módulo chamado Exit Gate (D) onde é determinado quais novas 

informações serão passadas para a próxima etapa e que deixarão a rede em seu estado 

interno. Essa estrutura aparece na figura 8. 

 

Figura 8. LSTM e a Representação das Quatro Camadas de Interação 

Fonte: Medium, 2019 

a) b) 

c) d) 
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2.6. Considerações Finais  

Este capítulo apresentou os principais conceitos que norteiam sobre redes sociais, 

sobre inteligência artificial e processo de classificação de textos, além de dissertar sobre 

o processo de descoberta de conhecimento a partir de base de dados não estruturados. Se 

apresentou também as redes neurais recorrentes e a descrição do funcionamento da sua 

extensão LSTM. 

 No próximo capítulo, apresentam-se alguns trabalhos correlatos a esta dissertação, 

enfatizando não só os estudos que demonstram os desafios em discussão, como também, 

avaliando brevemente alguns resultados de pesquisas que vem sendo publicados na 

literatura em consonância com este estudo. 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 

 

3.1. Considerações Iniciais 

Neste Capítulo são apresentados trabalhos recentes sobre o uso de aprendizado de 

máquina (Machine Learning) para classificação de dados não estruturados (redes sociais) 

com o foco no uso de Análise de Sentimentos, porém mostrando estudos que se 

relacionam com o objetivo desta dissertação. 

3.2. Correlatos 

Muitos estudos são baseados em dados das redes sociais (DE AGUIAR et al., 2018; 

CAETANO et al., 2017; PAULINO; EMPINOTTI, 2018) como comentários, hashtags, 

reações (curtidas), postagens, atividades, popularidade, visibilidade, menções, retweets, 

entre outros com objetivo de compreenderem o que ocorre no espaço virtual. Por 

exemplo, França e Oliveira (2014) abordaram uma pesquisa sobre a polaridade dos 

protestos no Brasil no período de junho a agosto de 2013 realizados no Twitter 

considerando uma lista de hashtags em português e usando o classificador Naive Bayes. 

Há diversos métodos que envolvem aprendizagem de máquina propostos na 

literatura com diferentes abrangências para analisar temas como violência (SILVA; 

FERNANDES; FERNANDES, 2018), eleição (MATOS, MAGALHAES E SOUZA, 

2020), protestos (VIERA; MOURÃO; ROCHA, 2016; VIEIRA et al, 2020), mercado 
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financeiro (DOS SANTOS FALCÃO, 2020), educação (BOBÓ et al, 2019) e esporte 

(FELICIANO;FARAH, 2018). 

Entre diversos temas observados e discutidos no cotidiano, o crime é assunto de 

pesquisa social, pautando, por exemplo, o estupro coletivo ocorrido com uma adolescente 

em 2016 (MARADEI; SANTOS, 2017). No estudo dessas pesquisadoras ocorreu a coleta 

de 200 tweets, no período de 25 a 28 de maio de 2016, no horário de 23h às 23h30, uso 

da ferramenta de busca Scup[1], sendo que a análise e classificação dos tweets foram 

realizadas manualmente. 

O trabalho de Aguiar et al. (2018) contempla a análise de sentimentos em 

comentários coletados do Twitter em português que apresentaram boa precisão em suas 

predições com acurácia de 86% para uma base de dados formada por 2516 instâncias, 

divididas em classes: positivas com 332 instâncias, neutro com 719 instâncias e negativo 

com 1465 instâncias. Usaram o método do Comitê, técnica que combina a predição de 

algoritmos de classificação, neste caso com os algoritmos de Naive Bayes, support vector 

machine (SVM), Árvore de Decisão, Random Forest e Regressão Logística. 

Borges e Felix (2019) desenvolveram um trabalho para categorizar linguagem 

ofensiva nas redes sociais em três etapas, sendo que a primeira etapa era uma classificação 

binária (ofensiva e não ofensiva) de tweets e faz uso de uma metodologia observada em 

outras pesquisas e dividida em 10 passos. A melhor acurácia para a etapa 1 de 

classificação binária foi de 76% usando SVM Sigmoid. 

Heikal; Torki; El-Makky (2018) para realizarem a análise de sentimentos em 

tweets Árabes, pois geralmente os recursos utilizados para tratar os textos são em inglês, 

sendo necessária a tradução dos textos. Eles usaram uma base de dados de 10.000 tweets 

classificados, sendo que 3315 tweets rotulados em 24% positivo, 25% neutro e 51% 

negativo. Para a realização do treino, validação e teste a base de dados foi distribuída, 

respectivamente em 70%, 10% e 20%. O classificador dos textos Árabes usando o LSTM 

apresentou como resultado 64,75% de acurácia e 62,08% F1-score. 

Na pesquisa de Amora et al. (2018) coletaram 15.991 tweets de comentários 

relacionados a duas empresas brasileiras de telecomunicações, no período de 16/12/2016 

a 11/01/2017, com um corpus de 3.000 tweets classificados em positivo, negativo ou 

crítico. Sendo que reclassificaram o corpus em binário crítico e não-crítico e binário 
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duplo, aplicando os três modelos classificados para serem analisados. Destacando entre 

os classificadores o LSTM e o BLSTM que apresentaram melhores resultados. Porém, o 

LSTM apresentou melhor acurácia na estratégia binária chegando a 97,3%. 

Outros estudos reforçam a necessidade de trabalhar com os textos na língua 

original da base de dados como em Tibetano (SUN; TIAN; LIANG, 2018), dialeto 

Algeriano (SOUMEUR et al., 2018), dialeto Egípcio (SHOUKRY; RAFEA, 2015) e 

português (AGUIAR et al., 2018), visto que as línguas têm suas peculiaridades. Quando 

se trabalha com a língua original do texto, deixa de ser necessária a tradução. 

3.3. Síntese dos Trabalhos 

As pesquisas citadas no item anterior fazem parte da mesma área desta dissertação e 

apresentam conceitos relacionados ao tema abordado. A Tabela 2, apresenta algumas 

características de alguns trabalhos abordados e que serviram de auxílio a compreensão 

técnica e lacunas para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Tabela 2. Síntese dos Trabalhos Correlatos 

 

Autores Métodos Base de Dados Dados Rotulados Destaque 

VO, Thanh et 
al. 2020. 

Modelo de Markov 
de entropia de 
primeira ordem. 

 

 

Contas do 
Twitter: período 
de janeiro de 
2014 a novembro 
de 2018. 

Obs: Foram 
contas diferentes 
no Twitter de 
sete locais 
(Ghaziabad, 
Chennai, 
Bangaluru, 
Chandigarh, 
Jammu, Gujarat 
e Hyderabad) da 
Índia. 

Cidades com as 
taxas de 
criminalidade mais 
altas; 

Cidades com as 
taxas de 
criminalidade mais 
baixas. 

Para 
aumentar a 
precisão dos 
resultados 
obtidos, os 
autores 
ampliaram o 
conjunto de 
dados 
utilizando o 
aprendizado 
de máquina e 
métodos de 
aprendizagem 
profunda. 
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MULLER, 
Karsten  e 
SCHWA, RZ, 
Carlo (2020) 

Estatística 
Descritiva 

Machine Learning 

Modelo de 
Regressão com 
Regularização 

Conta do Twitter 
do SXSW 
Conferência e 
Festivais 
(SXSW) - 
658.240 usuários 
e 32.794 tweets 
coletados (abril 
de 2009 a 
dezembro de 
2017). 

 

 

Primeiro: crimes 
de ódio no 
Twitter; 

Segundo: dados de 
série temporal 
diária das 
atividades de 
Donald Trump no 
Twitter 

 

 

Este trabalho 
sugere que o 
uso das  
mídias sociais 
pode permitir 
aumentos nos 
sentimentos 
anti 
minoritários, 
Particularment
e quando 
usado por 
poderosos 
indivíduos 
como o 
presidente dos 
Estados 
Unidos. 

AMORA, Paulo 
Roberto Pessoa et 
al (2018) 

Naive-Bayes, KNN, 

Arvore de decisão, 
SVM 

Random Forest, 
Ensemble, 

LSTM, BLSTM 

Tweets em 
português do 
Brasil de duas 
empresas 
monitoradas de 
16/12/2016 a 
11/01/2017 

Coletados: 15.991 
tweets 

Corpus: 3.000 
tweets rotulados 
manualmente 
Positivo: 861 tweets; 

Negativo: 1413 
tweets; 

Crítico: 685 tweets 

Dados 
desbalanceados 
Modelos de 
Deep Learning 
(LSTM e 
BLSTM) 
foram mais 
eficazes no 
estudo.  

PAULINO, R. C. 
R.; EMPINOTTI, 
M. L. (2018) 

Ferramenta de 
Análise de Redes 
Sociais - Netlytic 

Coletados 54.062 
tweets no período 
24 a 27/01/2018 

Rotulados em Mau 
(condena, 
condenação, cadê a 
prova, pena, cadeia, 
corrupção, corrupto) 
ou Bom (Cadê a 
prova, golpe, eleição 
sem lula é fraude, 
lula 2018, inocente, 
perseguido, fora 
temer) 

Tratam do 
jornalismo 
participativo 
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SUBRAMANI, 
Sudha et. al. 
(2019) 

Com as 
características do 
conjunto de dados 
em Word2Vec e 
GloVe 
CNN, 
RNN 
LSTM 
GRU 
BLSTM 

Com as 
características do 
conjunto de dados 
em Word2Vec, 
GloVe, TF-IDF e 
BoW, SVM 
LR 
DT 
RF 

10.000 postagens e 
comentários de 10 
páginas que 
discutem violência 
doméstica e abuso 
doméstico no 
facebook 

Corpus: 1654 posts 
rotulados 
manualmente 

Consciência: 345 
posts 

Empatia: 371 posts 

Angariação de 
fundos: 288 posts 

História pessoal: 352 
posts 

Geral: 298 

  

O Melhor 
modelo foi 
GRU para o 
Word 
Embedding 
com 
abordagem 
GloVe 

Cardeque 
Henrique B. A. 
Borges, Nádia F. 
Felix (2019) 

Random Forest, 
SVM linear, RBF e 
Sigmoid, Naïve 
Bayes multinomial e 
árvore de decisão 

Base de dados 
Offensive 
Language 
Identification 
Dataset (OLID) 
em inglês 
disponibilizada por 
(Zampieri et al, 
2019) 

13.240 tweets 
coletados a partir de 
hashtags e termos de 
interesse 

 Classificação 

1. Ofensivo ou não 
2. Tweet Ofensivo: 
tem Alvo específico 
ou não Indivíduo, 
um grupo ou outro 

São realizadas 
três etapas de 
classificação 
do tweet 3 

 Fonte: Elaborado pelo Autor, 2020 

 

3.4. Considerações Finais 

Neste capítulo, foram apresentados trabalhos relacionados ao uso de técnicas de 

aprendizagem de máquina com o objetivo de demonstrar o uso em análise de dados, 

oriundos de redes sociais. Estas pesquisas se diferenciam pelo objetivo, base de dados, 

métodos de aprendizado de máquina e modelos diferentes de word embbeding para 

realizarem análise de sentimentos. 
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Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi implementar um método para 

classificação binária de tweets através do tema violência, ou seja, identificando os tweets 

que abordavam crimes. Para isso, foi preciso pesquisar ferramentas e métodos mais 

apropriados a análise de dados não estruturados. 

De um modo geral, para o desenvolvimento do classificador binário proposto 

nesta dissertação é importante destacar a escolha de tweets jornalísticos na língua 

portuguesa, rotular uma parte dos dados manualmente em crime e não-crime para o 

processo de aprendizado da rede neural recorrente (RNN – Recurrent Neural Network) 

do tipo LSTM – Long Short-Term Memory. 

Justifica-se a escolha da língua portuguesa devido a não se ter a mesma liberdade 

de ferramentas de conhecimento léxicos ou ontológicos da língua inglesa. Para solucionar 

este desafio são utilizados os chamados word embeddings, representações vetoriais que 

mantém a relação entre duas palavras. O uso do algoritmo de LSTM, devido aos bons 

resultados apresentados em trabalhos já citados aqui no texto. Sendo assim, esta pesquisa 

colabora e complementa aos trabalhos existentes. 

4. METODOLOGIA 

4.1. Considerações Iniciais 

Este capítulo tem a finalidade de descrever a metodologia usada para a condução 

dessa pesquisa, e os métodos aplicados para avaliar os resultados. O capítulo também 

abrange os passos que irão consolidar a criação de um modelo adequado para a 

dissertação proposta. 

4.2. Etapas dos Experimentos  

Nesta seção serão discutidas todas as etapas necessárias para o desenvolvimento 

e a implementação do estudo de classificação de tweets. A Figura 9, descreve o fluxo do 

experimento com todas suas etapas necessárias, desde a criação da conta no Twitter até o 

treinamento do modelo. 
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Figura 9. Fluxograma Geral da Metodologia  

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2020 
 

4.2.1. Coleta de Dados do Twitter 

Nesta subseção serão demonstrados os caminhos necessários para a investigação 

na rede social Twitter para coleta de dados. Especificamente existem três etapas 

importantes para ter acesso aos dados dos Twitter, pois são atreladas a uma conta na rede, 

implicando em cadastrar uma conta de desenvolvedor e criar um aplicativo. Em seguida, 

geram-se os dados pessoais (Consumer Key, Consumer Secret, Acess Token e Acess 

Token Secret) que devem ser utilizados em códigos ou softwares para autenticar na API 
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do Twitter autorizando a coleta de dados da rede.  Então, foram realizados estudos da API 

(Interface de Programação de Aplicativos) do Twitter, com a intenção de realizar a 

extração de dados, assim, cada rede social desenvolve e disponibiliza sua própria forma 

de realizar as consultas, atualizações e ações. 

A coleta de dados das redes sociais caminha lado a lado com a disponibilidade de 

dados na internet. Portanto, em uma crescente quantidade de dados sociais, o dataset da 

coleta de dados possui diversidade quanto à tipagem dos dados passíveis de extração: 

texto (comentários e postagens), dados de perfil (relacionamentos, informações pessoais), 

imagem (Postagens, Compartilhamentos e Comentários) e dados de localização; a 

diversidade de dados e a grande quantidade disponível para processamento aproxima o 

processo de análise de redes sociais do processo de data mining (GORUNESCU, 2011; 

ZAFARANI; ABBASI; LIU, 2014). A coleta de dados acontece até que haja uma 

quantidade satisfatória de dados para o desenvolvimento do experimento, quando essa 

quantidade for alcançada, os dados são armazenados. 

4.2.2. Pré-Processamento dos Tweets 

O pré-processamento consistiu em separar os tweets em tokens. Foram removidas 

todas as menções como URLs e emoticons de cada documento. Apesar de haver 

possibilidades de análise de emoticons, os mesmos foram removidos pois não fazem parte 

do escopo deste trabalho. Posteriormente, os tokens são normalizados, isto é, são 

submetidos a transformações, o que consiste da divisão de um texto em um conjunto de 

termos. Nesse passo, são removidos caracteres especiais e pontuações, pois esses não 

contribuem para classificação. Além disso, os caracteres maiúsculos são convertidos para 

minúsculos. 

Após a normalização, foi feita a remoção de stopwords os termos com pouca ou 

nenhuma relevância serão removidos, são palavras auxiliares ou conectivas, isto é, não 

são discriminantes para o conteúdo do documento. Estas palavras são, em sua maioria, 

pronomes, preposições, artigos, numerais e conjunções.  

Logo em seguida foi feito a eliminação dos stemming. O processo de stemização 

consiste em reduzir uma palavra ao seu radical. A palavra “meninas” se reduziria a 

“menin”, assim como “meninos” e “menininhos”. As palavras “gato”, “gata”, “gatos” e 

“gatas” reduziram-se para “gat”.  
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A lematização reduz a palavra ao seu lema, que é a forma no masculino e singular. 

No caso de verbos, o lema é o infinitivo. Por exemplo, as palavras “gato”, “gata”, “gatos” 

e “gatas” são todas formas do mesmo lema: “gato”. Igualmente, as palavras “tiver”, 

“tenho”, “tinha”, “tem” são formas do mesmo lema “ter”.  

A vantagem de aplicar a stemização ou lematização é clara: redução de 

vocabulário e abstração de significado. 

Após o pré-processamento dos dados, os mesmos foram divididos em treino e 

validação, essa divisão é necessária, já que precisamos treinar o nosso modelo com uma 

partição dos dados e validar com outra partição. Foi usado a biblioteca Scikit-Learn a 

qual vem com um módulo de divisão de dados. Essa divisão dos dados brutos foi feita em 

80% para treino e 20% para validação. 

4.2.3. Construção do Modelo 

 

A criação do modelo deste experimento, é a etapa que vem após a coleta e o 

tratamento dos dados da rede social Twitter. Para este propósito foram usadas bibliotecas 

que suportam a problemática a ser resolvida neste trabalho. As principais foram 

bibliotecas da API Keras, scikit-learn, pandas: 

● O Keras é uma API de redes neurais de alto nível, escrita em Python e 

capaz de rodar em conjunto com o TensorFlow, CNTK (Microsoft Cognitive Toolkit) ou 

Theano. Foi desenvolvida com foco em permitir a experimentação rápida. Ser capaz de ir 

da ideia ao resultado com o menor atraso possível é a chave para fazer um modelo 

confiável(HARRINGTON, 2012). Dessa API, foram importados os módulos para 

construção da Rede Neural LSTM bem como as funções de perda e as métricas usadas na 

obtenção dos resultados. 

● Scikit-learn é um módulo Python para Machine Learning e está organizado 

em muitos módulos, assim como o Keras. O scikit-learn é baseado em NumPy, SciPy e 

matplotlib. Ele fornece ferramentas simples e eficientes para mineração e análise de 

dados. O scikit-learn é acessível a todos pois possui código aberto, e reutilizável em 

diversos contextos. Desde sua criação em 2010, transformou-se em um dos principais kits 

de ferramentas de propósito geral em aprendizado de máquina(NELLI, Fabio. 2018) 

● Pandas oferece algumas estruturas de dados como Series, que é um objeto 

array unidimensional, Dataframe, uma estrutura tabular orientada a colunas 
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oferecendo um trabalho com estas estruturas de forma rápida, expressiva e 

fácil.             

Cada algoritmo de Machine Learning possui ajustes a serem feitos para melhorar 

seus resultados. As Redes Neurais possuem Hiperparâmetros. Estes precisam ser 

configurados para o ajuste do modelo, como por exemplo a taxa de aprendizado, número 

de nós em cada camada. No caso do escopo desse trabalho, o hiperparâmetro batch_size, 

foi ajustado para um valor 30, esse parâmetro reflete o número de amostras a serem 

utilizadas em cada atualização do gradiente da Rede Neural, e foi com esse valor que o 

modelo obteve um bom resultado. 

Após estes ajustes podemos treinar o modelo em questão e assim o modelo foi 

treinado com 60 épocas, que é a quantidade de vezes que os dados de treino são expostos 

ao modelo. O modelo por si, não enxerga a base de teste no momento de treinamento da 

base. Para testar o modelo logo após o treino, é preciso usar dados que ele não tem 

conhecimento, dados que não foram passados a ele. Como os dados foram divididos em 

80% para treino e 20% para validação. Com o percentual de 20% dos dados de teste a 

eficácia do modelo foi validada. 

4.2.4. Extração de Características 

 

Após a etapa de pré-processamento e extração das características dos dados brutos, 

utilizou-se uma Rede Neural Recorrente LSTM. Essas redes de acordo com o estado da 

arte são bastante utilizadas para classificação de texto (Poria, 2016), dada sua eficácia 

quando se trata de resolução de problemas relacionados a textos extensos. Na Figura 10 

é demonstrada a arquitetura da rede. 
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Figura 10 - Arquitetura do Modelo 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2020 

 

O modelo para condução dos experimentos conforme a Figura 10, consiste em uma 

arquitetura que contém quatro camadas sendo elas: 

1. A primeira é a camada de entrada que recebe os documentos em intervalos de 

tempo da base de dados de tweets; 

2. A segunda camada é a camada embedding que traz uma matriz com a 

representação vetorial pré-treinada do vocabulário de palavras, ela incorpora 

uma matriz com a representação vetorial pré-treinada do vocabulário de 

palavras. Esta camada de representação vetorial chamada embeddings, são os 

inputs da rede, que neste caso já foram pré-treinados, e eles irão fazer parte 

da camada de entrada numa camada específica, que no caso do modelo em 

questão é a segunda camada. Foi usado o embedding Glove Word 

Representations (pre-trained word vectors) com uma camada de 50 palavras; 

3. A terceira camada é uma camada LSTM, onde essas representações vetoriais 

entram, e a saída da célula da Rede LSTM é então alimentada em uma camada 

densamente conectada; 
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4. Finalmente uma camada com a função de ativação softmax com duas saídas 

categóricas. O número de saídas (unidades, nós ou neurônios) é a dimensão 

do espaço representacional da camada, ou seja, a quantidade de liberdade que 

a rede pode aprender por uma representação interna. 

4.3. Avaliação da Performance de Classificadores  

Avaliar a performance do classificador é muito importante na classificação de textos, 

pois, com as métricas, é possível averiguar o quão este classificador é capaz de 

caracterizar um novo exemplo, quando lhe é apresentado (LIU, 2012). A maioria das 

métricas de avaliação utiliza-se de uma matriz contendo a quantidade de amostras 

classificadas correta e incorretamente, denominada de matriz de confusão. Essa matriz 

considera amostras positivas e negativas de uma das classes, ou seja, amostras positivas 

são pertencentes a uma das classes, e amostras negativas são todas as outras pertencentes 

a outras classes. Desse modo, a matriz poderá ser construída para cada uma das classes 

do problema a ser avaliado. 

Para avaliar o desempenho do modelo de classificação no processamento de 

linguagem natural, existem algumas métricas que são padrão sendo estas: a Exatidão 

(ACC), o Recall, a pontuação F1 e a Precisão. Essas métricas fazem uso da matriz de 

confusão, que indica se as categorias em uso podem ser classificadas como corretas ou 

incorretas, agrupando os resultados em quatro classes: Falso Negativo (FN), Falso 

Positivo (FP), Verdadeiro Positivo (VP) e Verdadeiro Negativo (NV). 

Usamos a métrica F1_Score, a Curva ROC e a Matriz de Confusão para validar este 

modelo de classificação porque o modelo planejado contém dados não balanceados. 

4.3.1. F1_Score 

A pontuação F1 (também pontuação F ou medida F) é uma medida para avaliar a 

precisão de um teste de correspondência combinado com a recordação. Ele leva em 

consideração a precisão e a memória do teste ao calcular a pontuação. A pontuação F1 

pode ser interpretada como uma média ponderada de precisão e recuperação, onde uma 

pontuação F1 atinge seu melhor valor em 1 e a pior pontuação em 0. A equação (2) 

demonstra como essa métrica é calculada. A pontuação F1 pode ser entendida como a 

melhor medida a ser usada se houver necessidade de encontrar um equilíbrio entre a 

precisão e o recall, onde houver distribuição desigual de classes 
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                                                       (2) 

4.3.2. Curva ROC  

A curva ROC (Receiver Operator Characteristic) mostra os valores para os quais há 

maior otimização de sensibilidade devido à especificidade que corresponde ao ponto mais 

próximo do canto superior esquerdo do diagrama, visto que o índice verdadeiro positivo 

é 1 e o índice falso positivo é zero. A curva ROC atua como uma ferramenta útil para 

prever os valores de probabilidade de um resultado binário. 

 A curva ROC é um gráfico de sensibilidade (ou taxa de verdadeiro positivo) 

versus uma taxa de falso positivo, demonstrado na Figura 11. 

Figura 11 - Curva Característica de Operação (ROC curve) 

 

Fonte: Margotto, 2010 

A linha diagonal pontilhada corresponde a um teste positivo ou negativo 

aleatoriamente. A curva ROC mostra os valores para os quais há maior otimização de 

sensibilidade devido à especificidade que corresponde ao ponto mais próximo do canto 

superior esquerdo do diagrama, visto que o índice verdadeiro positivo é 1 e o índice falso 

positivo é zero. 

A medida que o critério para o teste positivo se torna mais rígido, o ponto da curva 

correspondente à sensibilidade e à especificidade (ponto A) move-se para baixo e para a 
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esquerda (menor sensibilidade e maior especificidade). Se for adotado um critério menos 

óbvio para a identificação de positivos, o ponto da curva (ponto B) se move para cima e 

para a direita (maior sensibilidade, menor especificidade). 

   4.3.3 Utilização da Linguagem Python 

Existem diversas linguagens de programação que podem ser usadas para um processo 

de Machine Learning. Neste trabalho foi usada a Linguagem Python. Esta linguagem é 

uma linguagem de código aberto, pode ser usada livremente sem nem um custo, podendo 

ser usada também em qualquer sistema operacional. O que atrai muitos estudantes de 

programação a usá-la é o fato de que a linguagem Python é intuitiva, de fácil legibilidade 

e bastante versátil. Python possui diversas bibliotecas que podem ser importadas e fazer 

parte do código de implementação facilmente sem que haja necessidade de adaptação no 

código.  

4.4. Implantação do Modelo para Produção 
 

A implantação de um modelo de Machine Learning é o processo de integração do 

modelo em um ambiente de produção existente. O modelo receberá a entrada e a partir 

dessa entrada prever uma saída para a tomada de decisão em um caso de uso específico. 

Somente quando um modelo está totalmente integrado aos sistemas de negócios, podemos 

extrair valor real de suas previsões. 

Abaixo na Figura 12 um resumo das principais abordagens potenciais para operar 

o modelo já treinado e em produção: 
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Figura 12 – Diagrama para Modelo em Produção 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2020 

1. O usuário configura os parâmetros de autenticação, estipula o horário de começo 

e fim de coleta de dados do Twitter, envia uma solicitação POST para a API, com 

as informações de recurso relevantes contidas no corpo da solicitação (JSON). 

2. A solicitação é feita pela API do modelo à API do Twitter, e se a validação de 

identificação do usuário for aceita pela API do Twitter; 

3. Os dados serão coletados e enviados para a API do modelo. 

4. A tarefa de pré-processamento é efetivada nos dados solicitados pelo usuário e 

disponibilizados pelo Twitter, e é entregue a tarefa de classificação usando o 

modelo de Machine Learning pré-treinado. 

5. A classificação é feita pelo modelo em crime ou não crime. 

6. O modelo emite o resultado. 

7. Os resultados são observados e avaliados pelo especialista criminal e, dependendo 

da avaliação feita, se for um tweet relacionado a crime e for relevante, o 

especialista toma a decisão de levar à frente a investigação ou não. 
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4.5. Considerações Finais 

As bibliotecas utilizadas foram o Keras, o Sklearn e Pandas, que possuem uma vasta 

documentação, e uma comunidade bastante ativa, facilitando o processo de 

implementação em conjunto com a linguagem Python. Elas podem ser usadas mesmo sem 

o domínio de cada um dos backgrounds, de maneira rápida e eficiente.  

A arquitetura do modelo foi configurada e testada para o escopo do trabalho. Esta 

estrutura pode ser replicada para trabalhos com uma estrutura semelhante, somente 

fazendo ajustes em alguns parâmetros da Rede. O código completo do modelo está 

disponível no GitHub (https://bityli.com/oMbR4). 

5. EXPERIMENTOS E RESULTADOS 

5.1. Considerações Iniciais 

Este capítulo apresenta os resultados dos experimentos realizados sob a base de dados 

coletada aplicando a metodologia descrita no capítulo anterior. 

Utilizou-se tecnologias de Machine Learning através de um modelo baseado em uma 

Rede Neural Recorrente LSTM, focada na classificação de tweets baseados em crime.  

5.2. Descrição da Base de Dados 

Para desenvolver um bom modelo supervisionado é necessário, dentre outras coisas, 

que uma amostragem substancial do domínio do problema esteja disponível e 

previamente rotulada, seja para gerar o conjunto de dados para treino ou para testes. 

Para a rotulação dos tweets coletados, foi realizada manualmente, a classificação dos 

textos, indicando se o conteúdo contido na frase é crime (0) ou não crime (1). A opinião 

do rotulador não foi levada em consideração, apenas foi analisado o que os tweets 

transmitiam. A rotulação foi realizada por quatro rotuladores, sendo que cada um rotulou 

uma média de 1.000 tweets do dataset.  

De um total de 4.000 tweets coletados, foram separados 1100 tweets para serem 

rotulados em crime e 2900 tweets para serem rotulados em não crime, servindo como base 

para o aprendizado da Rede. Esta separação e rotulação dos dados em crime e não crime, 

se deu por este ser um modelo supervisionado, e neste tipo de modelo a Rede Neural toma 
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decisões baseadas nas experiências contidas em exemplos pré-definidos (rótulos) que 

servem como amostra para o seu aprendizado.  

Essa informação foi usada explicitamente para que a Rede Neural possa ser hábil em 

mostrar resultados esperados na saída da Rede. Esta base rotulada serviu para o 

treinamento e aprendizado da Rede Neural. Na Tabela 3 verifica-se um exemplo da base 

de dados rotulada já pronta para servir de entrada ao modelo proposto, além de um 

exemplo da base rotulada, o gráfico 1 nos dá uma visão geral da quantidade de cada tipo 

de rótulos que são crime ou não crime.   

Tabela 3 - Amostra da Base de Dados Rotulada 

Tweets Rótulos 

Uma mulher é encontrada morta dentro do cemitério crime 

Ladrões atacam ALEPA para roubar cabos de cobre crime 

Restos mortais de quatro pessoas são encontrados no interior crime 

Home é preso acusado de estuprar duas crianças crime 

Acusado de ter agredido esposa com golpes de facão é preso em flagrante crime 

Adolescentes mascarados invadem escola armados com machado crime  

Vigilante é assassinado no Comércio crime 

Apresentadoras se desentendem ao vivo e geram 'climão' em telejornal da 

Record 

naocrime 

Rodada do Parazão tem todos os placares por 1x1 naocrime 

Alvo de protesto, Bolsonaro chega a Washington naocrime 

Jader defende incremento ao turismo naocrime 

Jogador morre durante partida do Campeonato Português naocrime 

Se governo continuar como está acaba em seis meses, diz Olavo de 

Carvalho 

naocrime 
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Fernanda Gentil passa aperto com idioma na Rússia: Tá tranquilo naocrime 

20 anos depois da derrota, seleção de 98 finalmente tem vingança naocrime 

                              Fonte: Elaborada pelo Autor, 2020. 

 

Gráfico 1 - Quantidade de Rótulos por Classe. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2020. 

5.3. Parâmetros da Rede 

A seguir serão apresentados os experimentos realizados e os resultados obtidos 

após a avaliação do método proposto.  

Nesta etapa o conjunto de valores dos hiperparâmetros foram definidos para o 

treinamento do modelo. O modelo foi treinado e avaliado usando os valores demonstrados 

na Tabela 4. Estes ajustes foram alterados manualmente até a obtenção dos melhores 

resultados na categorização dos tweets em suas devidas classes, crime ou não crime. Cada 

algoritmo de Machine Learning possui seus próprios tipos de parâmetros, e não é 

diferente com Redes Neurais. As Redes Neurais possuem parâmetros de ajustes 

denominados hiperparâmetros, e estes precisam receber valores ajustados para um bom 

desempenho, dependendo do problema. 
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Tabela 4 - Configuração de Hiperparâmetros 

Hiperparâmetros Descrição Valor 

word embeddings Tamanho da camada word embeddings 50 

batch_size 

 

Números de amostras a serem utilizadas em cada atualização do 
gradiente. 

30 

max_features Reflete a quantidade máxima de palavras do dataset mantidas no 
vocabulário 

5000 

max_sequence_length Limita o máximo das sequências que irão ser utilizadas no treino, 
o tamanho das sequências no dataset são variados, por isso 
precisa-se limitar este tamanho e irá ser usado do começo ao fim 
do treinamento 

300 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2020 

. 

5.4. Desempenho da Rede Neural  

Para avaliar o desempenho do modelo, os dados de teste não são incluídos no 

conjunto de dados de treino. O modelo é apresentado como um indicador de desempenho 

após a inserção dos novos tweets como descrito na Tabela 5.  

Entrada, descreve a inserção de novos tweets, estes tweets fazem parte da base de 

treino para medir a eficácia do modelo. A descrição indica a classe que o modelo 

descreveu na saída após a referida a entrada e, por fim, a probabilidade de acerto o qual 

é atingido pelo modelo.  

Tabela 5 - Probabilidade de Acertos com Inserção de Novos Tweets 

Entrada Descrição Probabilidade 

Mulher é morta com dois tiros na cabeça crime 96% 

Show de Roberto Carlos em Belém será realizado no 
sábado 

naocrime 91% 

Sete pessoas foram assassinadas durante a 
madrugada em Belém 

crime 93% 

Alguns membros da igreja realizaram uma festa de 
confraternização 

Naocrime 94% 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2020 
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A função de perda binary_crossentropy, o otimizador adam e a métrica f1-score 

foram usados como métricas. f1-score é uma das métricas indicadas para bases de dados 

desbalanceadas. A base de dados criada com os tweets foi dividida em 80% responsáveis 

pelo treino e 20% responsáveis pelo teste do modelo. 

Sessenta iterações (épocas) foram realizadas no modelo. A partir do Gráfico 2, 

podemos verificar algumas informações importantes sobre o processo de aprendizagem. 

É possível visualizar, por exemplo, que este gráfico demonstra que a curva de 

aprendizagem do algoritmo converge rapidamente a uma estabilização, obtendo 

resultados já bastante satisfatórios entre 10 e 15 ciclos de treinamentos. A métrica 

f1_score, reflete uma eficiência consistente no modelo no que se diz respeito a base 

desbalanceada. 

    Gráfico 2 - Curva do Processo de Aprendizagem 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2020 

 

Analisando o Gráfico 3, que é o gráfico de perda, nota-se que há uma diferença 

notável entre a perda computada no conjunto de treino e validação.  
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    Gráfico 3 - Curva de Perda no Conjunto de Treino e Validação 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2020 

No treinamento de nosso modelo, a cada época foi feita uma avaliação da rede 

mostrando sua capacidade de aprendizagem de acordo com a exposição dos dados de 

treino feitos ao modelo.  Na Figura 13, pode-se observar que o modelo aprendeu com 

bastante rapidez segundo a Curva ROC. Observamos que na 10ª época, modelo já 

consegue ter uma boa performance, depois estabilizou, pois quanto mais próximo de 1, 

há uma exigência maior da Rede Neural para o melhoramento do aprendizado.  

Figura 13 - Curva ROC do Modelo 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2020 
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 Com 60 épocas já houve um desempenho bastante promissor no modelo com até 

96% de probabilidade de acerto, consequentemente é visto que a curva ROC mostrou uma 

área muito próxima de um. 

A próxima avaliação para uma busca de efetividade e generalidade do modelo 

será o uso da matriz de confusão. 

 A matriz de confusão remete também, a uma confiabilidade no modelo baseado 

em seu aprendizado, é preciso testar o modelo com dados novos, dados que o modelo 

nunca viu, com isso o modelo pode ou não se mostrar genérico, e que não decorou os 

dados, servindo para classificar somente os dados que foram mostrados a ele. 

Na Figura 14 é apresentada a matriz de confusão, fazendo o comparativo do vetor 

de resultado gerado pelo modelo e o vetor de resultado real, gerando uma matriz que 

mostra os acertos e erros. No experimento em questão, o modelo acertou 128 vezes onde 

a classe é crime, acertou 921 vezes onde a classe é nãocrime. Errou 57 vezes onde a classe 

não era realmente crime e errou 31 vezes mostrando que a classe é crime onde realmente 

a classe é não crime. 

 Dividindo o percentual de acertos pelo percentual total, a Rede Neural chegou em 

uma precisão de 92,26%. Este resultado é bastante plausível, mostrando uma eficiência e 

segurança quando for submetido a novos dados em trabalhos futuros. 

Figura 14 – Matriz de Confusão 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2020 
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 A Figura 15, é a representação em nuvem de palavras dos tweets relacionados a 

base de dados usada no experimento. É possível notar que muitos tweets contém as 

palavras: preso, Homem, Belém, e mais ao fundo há muitas palavras relacionadas 

diretamente a crimes, como por exemplo, executado, morto, vítima. As palavras mais 

presentes na nuvem, nos mostram que a maioria dos crimes são cometidos por homens 

ou que estes homens são acometidos de crime, mas podemos ter a compreensão de que a 

amostra da nuvem de palavras representa possivelmente o cenário real existente na base 

de dados coletada. 

Figura 15 - Nuvem de palavras 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2020 

 

5.5. Considerações Finais 

As RNR LSTM são uma versão modificada das redes neurais recorrentes, o que 

torna mais fácil a leitura de documentos com uma grande quantidade de caracteres. O 

problema da perda do gradiente das RNR é resolvido aqui. A RNR LSTM mostrou que é 

adequada para classificar, com a vantagem de não haver defasagens de tempo e de modo 

geral os resultados obtidos através deste experimento foram promissores.  

Um dos principais entraves no uso destas RNR LSTM é o custo computacional 

exigido, pois como se trata de dados sequenciais, há um esforço maior para o treinamento 

da rede.  
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6. CONCLUSÃO 

Na presente pesquisa foi desenvolvido e analisado a aplicação de uma Rede Neural 

Recorrente LSTM para a categorização de tweets em crime ou não crime na cidade de 

Belém. 

Os resultados obtidos foram bastante satisfatórios, apresentando uma grande 

vantagem em detectar sentimentos por meio do método de classificação através dessa 

Rede Neural, que obteve um percentual de acertos de 98% com o uso da métrica f1_score, 

demonstrando que esta técnica de Machine Learning é eficiente na proposta deste 

trabalho.  

A métrica f1_score demonstrou eficiência quando é necessário explorar bases 

desbalanceadas. Foi possível concluir que apesar de ser um algoritmo custoso 

computacionalmente, há uma grande vantagem em usá-lo por causa da eficiência 

demonstrada.  

A partir do momento em que houver necessidade de implantação do modelo por 

entidades estatais ou privadas, é importante que haja uma estrutura de um datacenter 

podendo controlar as operações que fazem parte das requisições de dados para o modelo. 

Estas requisições podem ser feitas em tempo real, com intervalos de tempo mínimo 

especificados através de parâmetros específicos no modelo.  

Há necessidade de controlar algumas operações como por exemplo a persistência dos 

dados, tempo de respostas da coleta dos dados, dados estes que são fundamentais para a 

obtenção dos resultados esperados após a implementação.  

As técnicas de implantação usadas para são as mais diversas, e estas implantações 

mesmo não sendo trivial, depois de implementadas, podem oferecer interfaces simples e 

compactas, como por exemplo uma Web API, onde há necessidade somente de escolhas 

de parâmetros em interfaces gráficas de fácil entendimento e uso. 

6.1. Contribuição da Dissertação 

Este trabalho permitirá a implementação do modelo em outras aplicações 

colocando-o em produção para analisar de diversas formas os dados oriundos das 

redes sociais e de bases oficiais de governo, entidades privadas e quais se fizerem 

necessárias. O passo primordial no momento está no sentido de transformar os dados 
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das redes sociais em dados estruturados e a partir dessa transformação, ser possível 

identificar onde ocorrem, quantos e quais são os crimes relatados por meio de tweets. 

Uma vez obtido êxito na estruturação da base de tweets, pretende-se associar a bases 

de dados oficiais já previamente tratadas.  

Pode auxiliar cidades brasileiras que não possuem bases de dados públicas 

organizadas referentes à criminalidade.  Estas cidades podem usar o modelo em produção 

para a categorização de redes sociais e criar uma base de dados de crimes. A criação da 

base possibilitará a obtenção de informações importantes na compreensão da sociedade, 

além de auxiliar em estudos e demandas de combate à diminuição da 

criminalidade.  Assim como tornar mais eficiente a tomada de decisão quanto às ações 

que devem ou não ser empregadas neste auxílio. 

6.2. Trabalhos Futuros  

Futuramente através do escopo usado neste trabalho pretende-se implementar uma 

metodologia que aborda a descoberta de conhecimento entre os dados relevantes de redes 

sociais (Facebook, Twitter, etc) e de bases tomadas como fontes oficiais (SEGUP, IBGE, 

INEP, DATASUS, DATAPREV, etc.), envolvendo o pré-processamento dos dados 

estruturados (bases oficiais) e não estruturados (redes sociais) com as etapas de limpeza 

e integração dos dados.  

Poderão ser realizadas comparações e avaliações com outros métodos de 

aprendizagem utilizados na literatura de análise de sentimentos em redes sociais, como 

exemplo, Transformers, Bert, Naíve Bayes e Redes Neurais Convolucionais para 

evidenciar qual seria o melhor método para categorização de tweets relacionados a 

crimes, assim como a mudança de métricas analisando o desempenho das mesmas. 

O método usado neste trabalho foi usado especificamente para uso na cidade de Belém 

do Pará e nas cidades que fazem parte deste Estado. O mesmo método pode ser estendido 

a outros estados do Brasil e do mundo, inovando os meios de denunciar os crimes que 

fazem parte da grande leva de subnotificações que há envolvendo esse tipo de denúncia. 
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6.3. Dificuldades Encontradas 

Para desenvolver um bom modelo supervisionado é necessário, dentre outras coisas, 

que uma amostragem substancial do domínio do problema esteja disponível e 

previamente rotulada, seja para gerar o conjunto de dados para treino validação ou testes, 

e esta etapa foi uma das mais difíceis, pois houve uma rotulação manual de todos os tweets 

usados para os devidos fins, já que não há referências indicando uma base com nesse 

contexto.  

Uma solução para resolver a dificuldade de rotulação de uma futura base de dados 

com os mesmos rótulos usados neste trabalho, seria automatizar este processo usando o 

mesmo modelo já treinado, submetendo os tweets tratados a esse modelo. 

Com relação ao modelo construído neste trabalho, usando Redes Neurais Recorrentes 

LSTM, estas são redes que processam dados sequencialmente, por isso, são 

computacionalmente muito intensivas, ou seja, consomem um tempo muito grande para 

o treinamento, inclusive quando implementada usando GPU disponibilizada 

gratuitamente pelo Google, onde neste processo não mostra uma real diferença no 

desempenho. 

6.4. Publicações  

Os resultados obtidos foram publicados na 4ª Conferência Internacional sobre Big 

Data Analytics, Data Mining e Inteligência Computacional, 2019, Porto: 

COSTA, J. P. ; SANTOS, A. M. T. B. ; da Mata, Eulália C. ; DA SILVA, 

MARCELINO SILVA ; ARANHA, P. S. ; FRANCÊS, C.R.L. . Deep Learning: 

Application Of The Lstm Model In The Categorization Of Tweets On Violence In The 

City Of Belém. In: 4ª Conferência Internacional sobre Big Data Analytics, Data Mining 

e Inteligência Computacional, 2019, Porto. BIG DATA ANALYTICS, DATA MINING 

AND COMPUTATIONAL INTELLIGENCE 2019 and THEORY AND PRACTICE IN 

MODERN COMPUTING 2019, 2019. v. 1. p. 54-60. 
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