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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 o compartilhamento de 
opiniões e informações sobre eventos em geral, além de informações pessoais. 
Considerando isso, a presente dissertação tem como objetivo desenvolver um 
classificador com o propósito de classificar tweets de notícias relacionadas a 
crime ou não escritos em português do Brasil, utilizando o método de 
reconhecimento de padrões SVM (Support Vector Machine - Máquina de Vetores 
de Suporte). O ambiente de desenvolvimento utilizado foi o Jupyter Notebook, 
onde a partir de várias bibliotecas auxiliares foram implementadas técnicas de 
pré-processamento nos tweets para eliminar informações indesejáveis. O 
dataset utilizado no experimento é composto por tweets de contas jornalísticas 
da cidade de Belém, Pará, Brasil. Os tweets são submetidos a um classificador 

SVM (Linear e RBF) onde o Linear obteve uma taxa de acerto de 97%. 

 

PALAVRAS CHAVE: Twitter; SVM; Classificação; Crime.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT  

Twitter has become a great source of research data for knowledge discovery, 

being a social network that discloses the sharing of opinions and information 

about events in general, as well as personal information. Considering this, the 

present study aims to develop a classifier with the purpose of classifying news 

tweets related to crime or not written in Brazilian Portuguese, using the SVM 

(Support Vector Machine) pattern recognition method. The development 

environment used was the Jupyter Notebook, where from various auxiliary 

libraries pre-processing techniques were implemented in the tweets to eliminate 

undesirable information. The dataset used in the experiment is composed of 

tweets from journalistic accounts from the city of Belém, Pará, Brazil. The tweets 

are submitted to an SVM classifier (Linear and RBF) where Linear obtained a 

97% hit rate. 

KEYWORDS: Twitter; SVM; Classification; Crime.  
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. Motivação e Caracterização do Problema  

Juntamente com o crescimento do acesso à Internet, é notável o crescimento do 

uso das redes sociais na última década. Dentre as centenas de redes sociais, o Twitter 

é uma plataforma consolidada existindo milhares de pessoas que o usam 

constantemente com a intenção de exteriorizar suas opiniões e sentimentos sobre 

algum tópico em forma de texto e com uma restrição de 140 caracteres. Em abril de 

2019, a empresa revelou um tráfego médio diário de 134 milhões de usuários, seja 

publicando ou lendo publicações de outros usuários (Folha, 2019). O conjunto de 

caracteres de cada uma das publicações é usualmente denominado de tweet. 

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 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 divulgar produtos e serviços, buscando 

informações sobre acontecimentos políticos, sociais, calamidades e tragédias em 

tempo real, comentar e compartilhar sobre a sua vida cotidiana, entre outras 

atividades. 

Devido a essa enorme quantidade de publicações através de redes sociais, o 

Twitter se tornou uma grande fonte de informação sobre diversas questões da vida 

diária da sociedade mundial e diversas análises e experimentos de aprendizado de 

máquina (Machine Learning) têm sido utilizados para colher informações e analisar 

tendências. Nas eleições presidenciais americanas, por exemplo, o Twitter foi usado 

para monitorar a análise de sentimento dos usuários perante aos candidatos, sendo 

portanto, uma ferramenta estratégica importante para as chapas eleitorais saberem o 

que estava sendo repercutido de forma positiva ou negativa sobre as propostas de 

governo a serem implementadas (Kapko, 2016). 

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

de mensagens curtas e objetivas em que as opiniões podem ser comentadas nas mais 
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diversas áreas. Os dados do Twitter são particularmente interessantes, porque, são 

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

ficando disponíveis para consumo, pois, ocorre quase em tempo real. Além disso, os 

tweets conectam as pessoas de várias maneiras, desde diálogos curtos e 

significativos (Java et al., 2007).  

Textos jornalísticos expressam pesquisas de satisfação ou de insatisfação que 

podem ser caracterizado automaticamente com técnicas computacionais de análise  

de sentimentos (Carvalho,2018).Os internautas buscam entretenimento e informação, 

por isso é relevante observar os conteúdos jornalísticos (Massuchin & de Sousa, 

2020). Os jornais publicam notícias nas redes sociais sobre crimes e destacam 

homicídios, roubos, 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).  

Nesta pesquisa, utilizou-se um dataset que contem tweets coletados da rede 

social Twitter da conta @doldiarionline (que pertence a um jornal local da cidade de 

Belém, Pará, Brasil) todos em português do Brasil. Com o objetivo de treinar um 

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

binária. Este trabalho adotou o classificador SVM (Support Vector Machine).  

1,2. Justificativa. 

Com a crescente demanda pelo uso das redes sociais bem como o uso de 

textos não estruturados, a interpretação e o entendimento das avaliações dos 

usuários pelas empresas tem se tornado uma tarefa difícil. Sabe-se que, afetos 

básicos de um indivíduo, como alegria, tristeza, raiva, etc, podem o levar a 

determinadas decisões. Por exemplo, um indivíduo no estado alegre pode 

expressar uma opinião positiva sobre algo ou alguém, já um indivíduo no estado 

triste pode expressar uma opinião contrária se comparado ao estado do indivíduo 

alegre, Lazzarin (2017), porém, é escolhido o Twitter por ter publicação curtas e 

sérias aos usuários.    

Nas últimas décadas, com a crescente complexidade dos problemas a serem 

tratados computacionalmente e pelo aumento do volume de dados gerados por 

diferentes setores, tornou-se clara a necessidade de intervenção humana e 

dependência de especialistas (Prati, 2006). 
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De acordo com os trabalhos correlatos apresentados neste trabalho, as 

técnicas de aprendizagem de máquina para descoberta de hipótese ou de 

desenvolvimento de uma função são capazes de resolver problemas que 

envolvem processamento de dados para tomada de decisões mais acertivas. 

A importância de usar a base de dados de textos, está no fato de ser possível 

interpretá-los computacionalmente, através de técnicas de aprendizado de 

máquina Prati (2006). No que diz respeito aos crimes, isso se torna possível, 

porque muitos usuários do Twitter (pessoas comuns, jornalistas com contas 

verificadas ou empresas do ramo do jornalismo) usam a plataforma para 

reportar, muitas vezes em tempo real, acontecimentos importantes do cotidiano 

de uma cidade, por exemplo. Em um processo de indução ou de uma hipótese 

ou aproximação de função a partir da experiência passada dá-se o nome 

Aprendizagem de Máquina (ML) (Prati, 2006). 

A capacidade de aprendizagem não é apenas memorizar e observar e 

explorar situações para apender fatos. Melhorar habilidade motora/cognitiva por 

meio de práticas e organizar conhecimento novo em representações apropriadas 

podem ser consideradas atividades relacionadas ao aprendizado (Faceli, 2011), 

(Prati, 2006). 

O uso de classificação de mineração de textos tem tornando cada vez mais 

comum nos últimos anos. Ainda assim, poucos trabalhos têm focado em 

classificação de diversas classes como (Zanchinu, 2019), (Santos,2019) etc. Em 

muitos casos, o uso dessa técnica é aplicado a textos formatados e semi-

estruturados, como classificação de artigos acadêmicos, sites ou spam, 

facilitando a aplicação de algoritmos de aprendizagem de máquina.  

O problema focado nessa pesquisa é a seleção automática realizada com a 

aplicação de algoritmos de classificação de documentos textuais em formato 

livre e escrito em português informal, considerando um grande número das 

classes possíveis. Esses documentos constituem denúncias de usuários 

publicadas em noticiais jornalísticas de crimes e não crimes. Um classificador do 

tipo SVM com finalidade de ser usado para tratar esses textos e informar o tipo 

de classificação de texto o que são criminalidade na sociedade da cidade de 

Belém do Pará, Brasil. 
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Dessa forma, esta dissertação propõe a extração e o processamento de 

dados da rede social Twitter, aplicando técnicas de aprendizado de máquina 

SVM Linear e SVM RBF os quais foi feito uma comparação entre as duas 

técnicas,a fim de obter conhecimentos escondidos na referida base dados, 

especificamente em relação aos crimes que acontecem na vida real e que são 

relatados no Twitter.     

 

1.2. Objetivo  

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver um classificador usando a 

técnica de Máquina de vetores de suporte – SVM na avaliação das notícias 

publicadas no Twitter, para identificação de notícias relacionadas a crimes. 

1.2.1. Objetivos específicos  

Como objetivos específicos, tem-se: 

 Pesquisar o estado da arte sobre as técnicas e algoritmos utilizados para 

implementação de classificador SVM; 

 Desenvolver, treinar e realizar os testes para aprimoramento do 

classificador SVM; 

 Identificar e especificar as principais métricas para medir o desempenho 

do classificador. 

 Realizar comparação entre o SVM Linear e o SVM RBF;  

 

1.3. Organização da Dissertação 

Tópicos: Capítulo 1: Descreve a Introdução, Justificativa, Objetivo Geral e 

Específicos. Capítulo 2: Referência Teórica. Capítulo 3: Trabalho correlatos. 

Capitulo 4: Metodologia. Capítulo 5: Resultados alcançados usando as técnicas 

de Aprendizagem de Máquina com os atributos da base de dados de crimes e 

não crimes, restrito a problema de violência em twitter em ocorrência da mídia 

metropolitana em Belém do Pará. Capítulo 6: Conclusão e Contribuições. 
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2. Referencial teórico  

Este capítulo tem por finalidade conceituar teoricamente toda a informação 

referente ao que foi aplicado neste trabalho. São abordados os conceitos de 

Redes Sociais, Tweets, Mineração de Dados e descoberta de conhecimento 

(KDD do inglês knowledge - discovery in databases) que é um processo de 

extração de informações de base de dados, Mineração de Textos, Classificação 

utilizando o método de reconhecimento de padrões SVM.  

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). 

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 expandidas 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 especificamente 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, etc. 

As redes sociais mais utilizadas no Brasil e no Mundo são o Facebook e o 

Twitter, que tem como objetivo proporcionar a amizade entre os atores sociais 

dessas redes (Neilpaltel, 2021). Elas são citadas pela figura 2, porém, objetivo é 

usa o Twitter, pois é a melhor ferramenta para trabalhar em tempo real de 

notícias e postagens com 140 caracteres e é dinâmico. Tendo exemplo de 

Marketing, Eleições e outras formas como a saúde covid 19. Na Figura 2 

observa-se um percentual pequeno diferencia das pessoas que usam para 

negócio. Segundo (Neilpaltel, 2021), pessoas a partir dos 40 anos ou mais 
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preferem usar a rede social Facebook para negócio com 90%, enquanto que 

outros preferem usa o Twitter com 80% de preferência.   

 

Figura 2. Redes sociais mais usadas no Brasil e do Mundo  

 

Fonte: (Neilpaltel, 2021).  

 

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. 
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2.2. Descoberta de Conhecimento (KDD) 

O KDD pode ser visto como o processo de descoberta de padrões e 

tendências por análise de grandes conjuntos de dados, tendo como principal 

etapa o processo de mineração, consistindo na execução prática de análise 

e de algoritmos específicos que, sob limitações de eficiência computacionais 

aceitáveis, produz uma relação particular de padrões a partir de dados 

FAYYAD et al (1996). 

Conforme Fayyad (1996), menciona aplicativos específicos do mundo real, 

técnicas específicas de mineração de dados, desafios envolvidos em 

aplicações do mundo real de descoberta de conhecimento e direções de 

pesquisa atuais e futuras no campo. 

De acordo com Lima (2017), a mineração de dados (do inglês Data Mining) 

se originou em 1990 como pesquisa, no entanto, suas aplicabilidades nas 

áreas de matemática, estatística e computação vem ganhando destaque com 

o surgimento do conceito de Big Data.  

De acordo com FAYYAD et al. (1996), o processo de KDD é constituído de 

diversas fases, explicadas na Figura 3, e tem início na análise do 

entendimento do domínio da aplicação e dos objetivos a serem realizados. 

Segundo Fayyad (1996), a mineração de dados trabalha com o processo de 

extração do conhecimento em base de dados. Embora o processo KDD seja 

extenso, nessa dissertação serão usadas as seguintes etapas principais do 

Processo de extração do conhecimento, como mostra a Figura 3: 

 Seleção da base de dados: conjunto de dados que estão organizados 

em um mesmo contexto. Esta etapa consiste em buscar o objetivo e as 

ferramentas do processo de mineração, identificando os dados a serem 

extraídos, buscando os atributos apropriados de entrada e a informação 

de saída que representa a tarefa. Isto sugere que antes de iniciar o 

processo é necessário saber o que se quer obter (coleta) como resposta 

ou resultado, e quais são os dados que facilitarão essas informações em 

busca da meta a ser alcançada;  
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 Pré–Processamento (limpeza de dados): remover ruídos e 

inconsistências de dados (dados incorretos);  

 Transformação (dados transformados): em que serão selecionados os 

atributos realmente interessantes ao usuário, além de transformados 

utilizando o padrão ideal para aplicar algoritmos de mineração.  

 Mineração de dados: processo essencial onde métodos de inteligência 

podem ser aplicados seguindo certas ordens para extrair padrões de 

dados;   

 Validação do Conhecimento e Interpretação dos resultados: onde os 

padrões extraidos são estudados para verificar se são realmente úteis 

com base em algumas medidas de validação dos resultados obtidos.  

 

Figura 3. Etapas do Processo de Descoberta do Conhecimento - KDD

 

Fonte: Fayyad, 1996. 

  

Visto que técnicas de mineração de dados e aprendizagem de 

máquinas podem analisar eficientemente grandes bancos de dados, torna-se 

relevante verificar como a literatura científica tem aplicado tais abordagens 
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em crimes e não crimes da base de dados do twitter para descobrir 

informações relevantes e novos conhecimentos. 

 

2.3. Mineração de Textos  

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 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 – Busca de informações); Conhecimento Público não 

Descoberto (Undiscovered Public Knowledge) e Recuperação de Conhecimento 

(Knowledge Retrieval). 
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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. 

2.4. Etapas da Mineração de Texto  

Figura 4. Diagrama que ilustra a Metodologia de Mineração de Textos. 

 

Fonte: Adaptação de Aranha e Vellasco, 2007  
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Aranha e Vellasco (2007) descrevem em seu trabalho, a metodologia dividida 

em cinco etapas distintas conforme exemplificado na figura 4 (Diagrama que 

ilustra a Metodologia de Mineração de Textos). 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. 

 

 

 

2.4.1. 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). 

 

2.4.2. 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 
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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.  

 

2.4.3. 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. 
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Quando se trabalha de 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. 

 

 

 

2.4.3.1. 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 

“,”, “.”, “!”, etc (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”. 

 

 

 

2.4.3.2. 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 
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possuem nenhuma relevância semântica, sendo assim consideradas úteis 

apenas para compreensão geral textual. 

 A remoção das palavras 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 se 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. 

 

2.4.3.3. 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 
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para modelagem, mas também para aspectos de escalabilidade dos modelos 

resultantes (Kim; Street; Menczer, 2000). 

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. 

 

 

 

2.4.3.4. 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. 

 

2.4.3.5. 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, 
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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. 

 

 

Tabela 1. Demonstração do Algoritmo de Stemming. 

 

Fonte: Paulino, 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. 

 

2.4.3.6. Indexação 

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

problema de representação de documentos e consultas de usuários. Um 
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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 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, onde 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 5 ilustra como fica 

a representação de um documento utilizando o modelo “saco de palavras”. 
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Figura 5. Exemplo do Modelo Bag of Words 

 

Fonte: Aranha e Vellasco, 2007  

 

2.4.4. 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. 
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2.4.5. 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. 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. 

 

2.5. Classificação de Texto 

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

de tweets, essa seção, a subsequente, apresenta mais detalhes da tarefa de 

classificação de textos e apresenta o algoritmo SVM, que é utilizado para tanto. 

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

mineração de textos, especificamente na tarefa de classificação, é devido ao 

crescimento e à disponibilidade de documentos na Internet, sobretudo nas redes 

sociais. 
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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. 

 

2.6. Máquina de Vetores de Suporte – SVM 

De acordo com Junior Gilson (2010) as SVM, desenvolvidas por Vapnik e 

colaboradores, têm a capacidade de resolver problemas de classificação e 

regressão. 

O objetivo é produzir um classificador que funcione de forma adequada 

com exemplos não conhecidos, ou seja, exemplos que não foram aplicados 

durante o treinamento, adquirindo assim a capacidade de predizer as saídas de 

futuras novas entradas. 

A classificação de dados (Lorena e Carvalho, 2003) é medida por sua 

eficiência na classificação de dados que não pertençam ao conjunto utilizado em 

seu treinamento. Smola e demais autores (Smola et al.,1999) citam que a boa 

capacidade de generalização e a robustez em grandes dimensões de dados são 

algumas das principais características do SVM que tornam o seu uso atrativo. 

Originalmente, o SVM foi projetado para a classificação binária de dados. 

Para duas classes, pode haver muitos possíveis separadores lineares. 

Intuitivamente, a fronteira de decisão traçada no meio do espaço vazio entre os 

itens de dados das duas classes parece ser melhor do que uma que se aproxima 



 
 

35 
 

muito de exemplos de uma ou de ambas as classes. Enquanto alguns métodos 

de aprendizagem, como o algoritmo Perceptron, encontram apenas um 

separador linear; outros, como o Naive Bayes, procuram o melhor separador 

linear de acordo com algum critério. Em particular, o SVM define o critério que 

maximiza a superfície de decisão. Essa distância, a partir da superfície de 

decisão para o ponto mais próximo de dados, determina a margem do 

classificador. Esse método de construção implica necessariamente que a função 

de decisão para uma SVM esteja completamente especificada por um 

subconjunto (geralmente pequeno) dos dados, que define a posição do 

separador. Esses pontos são referidos como os vetores de suporte (Manning et 

al., 2008). 

O SVM é um classificador também muito utilizado por ser efetivo em 

classificação de texto. O mesmo é baseado na teoria de aprendizagem 

estatística, desenvolvida por Vapnik (2000). Em um caso de duas classes, como 

é o deste trabalho, a ideia básica é a de que durante o treino do classificador é 

gerado um hiperplano representado por um vetor 𝑤⃗⃗  , que não só separa uma 

classe da outra, mas que garante que a separação/margem seja o mais larga 

possível. O que corresponde a um problema de otimização restrito, ou seja, 𝑐𝑗 ∈ 

{1,− 1} (onde, 1 corresponde a classe positiva e -1 negativa). A Figura 6 ilustra 

um exemplo de hiperplano com duas classes para classificação. 

 

Figura 6.  Exemplo do Hiperplano do SVM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Vapnik (2000) 
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Sendo assim, a posição de uma entrada no teste, quão próxima ou distante 

do ponto definido pelo treino, indica ao classificador a que classe essa entrada 

pertence. A equação (1) que define a teoria é a seguinte: 

 

w   =  Σαjcjd jj, ≥ 0,                   (1)  

Onde, 𝛼𝑗’s são obtidos resolvendo o problema de otimização de duas classes, 

conforme (Pang et al., 2002), por fim 𝑑 𝑗 tal que 𝛼𝑗 ≥ 0, são chamados de vetores 

de suporte, dessa forma o trabalho do classificador consiste em determinar de 

que lado do hiperplano de 𝑤⃗⃗   a entrada do teste se encontra. A implementação 

escolhida para os testes foi a SVC (Serviço Virtual de Continência), 

disponibilizada pelo sci-kit. 

É necessário descobrir a largura da distância de separação do hiperplano em 

relação aos dados, que pode ser dado pela diferença de dois vetores que se 

encontram nas bordas do lado positivo e do negativo, (Zanchini,2019). 

De acordo com Vilela (2016), as vantagens e desvantagens do SVM são:  

- Vantagens: 

 Classificação e Regressão; 

 Modelo simples; 

 Hiperplano de separação (distância da instância mais próxima ao 

hiperplano de separação das duas classes em questão);  

 Parâmetro de regularização, o que faz o usuário pensar em evitar o 

excesso de ajuste; 

 Ele usa o kernel, para que possa adquirir conhecimento especializado 

sobre o problema através da engenharia do kernel; 

- Desvantagens: 

 Otimização dos parâmetros para a seleção do modelo. 
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Figura 7 - Hiperplano de separação do SVM: (a) separação com margem pequena. (b) 
separação de margem Máxima. 

 

Fonte: Meloni, 2009 

 

Meloni (2009) apresenta a Figura 7 onde (a) mostra um hiperplano com 

margem pequena e (b) mostra um hiperplano de margem máxima ou (separação 

ótima) que separa um conjunto de vetores sem erro e a distância entre os vetores 

(das classes opostas) para um conjunto de treinamento bidimensional.  

Assim como uma reta é representada por “y = ax + b”, um hiperplano é 

representado por “w·x + b = 0”, em que o w é um vetor normal ao hiperplano, que 

determina sua direção, b é responsável por deslocar linearmente o hiperplano no 

espaço, sem alterar sua direção, e o conjunto de pontos pertencentes ao 

hiperplano são todos aqueles pontos x que satisfazem à equação de forma linear.  

2.7. Considerações Finais 

 Pelo estudo dos trabalhos expostos no capítulo 2, observa-se que foi citado 

conceitos, técnicas e aplicações em mineração de textos. E também 

características de SVM. Há muitos trabalhos em aprendizagem de dados, que 

estão integrados em mineração de dados e de textos sendo os conceitos 

parecidos e contribuindo com as duas disciplinas. 

 Desta forma a pesquisa contribui fazendo uma fusão entre as definições e 

a utilização das técnicas, porém, aprendizagem de máquina é importante, pois, 

os modelos são apresentados a novos dados e por serem capazes de ser 

independentemente, entretanto, aprendem dados anteriores para produzir 
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decisões e resultados transparente, possíveis de repetições e assim obtendo 

bons resultados.  
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3. Trabalhos Correlatos  

 Neste capítulo será apresentado um levantamento dos trabalhos correlatos 

pesquisados e selecionados que fazem uso de redes sociais e de descoberta do 

conhecimento no contexto da análise de sentimentos, mostrando aplicações das 

técnicas de Aprendizagem de máquina, como SVM, trazendo algumas 

abordagens que se relacionam com o objetivo deste trabalho. 

 O Twitter é uma rede social muito utilizada para esse tipo de estudo, devido 

ser uma grande fonte de opiniões vindas do mundo inteiro. Possuindo um público 

bastante heterogêneo, e a quantidade de texto publicado na plataforma aumenta 

a cada momento. Alguns trabalhos vêm sendo desenvolvidos no intuito de 

correlacionar o sentimento seja positivo ou negativo dos tweets com relação a 

algum acontecimento ou evento. 

 No trabalho de Zanchinu (2019), o objetivo é a criação de um modelo de 

tweets depressivos e aplicando o método de reconhecimento de padrões SVM, 

utilizou-se o Jupyter Notebook e a ferramenta Tweet Visualização Sentimento, 

onde técnicas de pré-processamento correto de tweets foram implementadas 

para informar no treinamento se o texto pertence a classe depressiva ou não. 

  Jupyter Notebook é uma aplicação web que permite a você criar e 

compartilhar documentos que contem ao mesmo tempo código interativo e textos 

explicativos, onde a partir de várias bibliotecas auxiliares foram realizados 

técnicas de pré-processamento nos tweets para eliminar informações 

indesejáveis e o treinamento do modelo construído com os dados de treinamento 

após o modelo ser otimizado utilizando a técnica de Grade de Busca. 

 Santos (2019) pesquisou a dinâmica espaço-temporal de crimes através de 

dados de rede social Twitter com o objetivo de classificar automaticamente a 

ocorrência ou não de um evento de crime no estado de São Paulo. Assim, pode-

se visualizar aspectos de espaço e de tempo da distribuição dos diversos tipos 

de crimes de maneira dinâmica, pois as coletas podem ser realizadas em tempo 

real. Foi utilizado três técnicas de classificação de textos conhecidas como 

Naives-Bayes, Árvore de Decisão e SVM. Cada técnica é comparada sob ponto 

de vista da eficiência de classificação e tempo computacional.  
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 O trabalho de Miguel (2019) tem como objetivo desenvolver uma 

ferramenta que colete tweets de acordo com a busca de um determinado assunto 

e classifique o sentimento (positivo ou negativo) expresso na mensagem. Nesse 

trabalho é possível monitorar as consultas gravadas e verificar a variação do 

sentimento ao decorrer do tempo. Classificadores de aprendizagem de máquina 

e lexicons são as duas principais técnicas para se fazer a análise de sentimento. 

Os algoritmos mais utilizados para classificação de textos e algoritmos baseados 

em redes neurais. 

 De acordo com Brito (2016), o objetivo do seu trabalho foi realizar o estudo 

e a implementação de uma ferramenta que contem um algoritmo de classificação 

de sentimentos, sendo ele capaz de avaliar a polaridade de textos extraídos de 

mídias sociais, baseando-se em técnicas da mineração de textos. E usando as 

técnicas de análise automática de documentos, possibilita o reconhecimento de 

aspectos subjetivos. 

 Dentre algumas tarefas da análise de sentimentos, destaca-se a 

classificação da polaridade do texto, ou seja, o quão negativa ou positiva são as 

opiniões expressadas nele. Contudo, por ser uma área ainda em 

desenvolvimento, métodos criados para essas análises, na maioria, são para 

língua inglesa, o que dificulta sua utilização em textos escritos em português. O 

resultado da opinião é conseguido através da revisão do texto completo, 

podendo ser positiva, negativa ou neutra. Contudo, informações podem ser 

perdidas, visto que dentro de um texto há tanto informações positivas e 

negativas. Já na classificação baseada em aspectos, nenhuma opinião é 

descartada, sendo considerada todas mostradas no texto.  

  O trabalho de Ferreira (2010) tem como objetivo o estudo e 

implementação de algoritmos de classificação baseado em técnicas de extração 

e seleção de características. Ele se baseia na técnica de classificação de 

documentos proposta, porém, aplicadas aos documentos do Twitter, enquanto 

elas eram aplicadas em documentos de fóruns de discussão. Além disso, é 

adicionada uma nova característica às propostas originais, que leva em 

consideração a influência semântica de um conjunto determinado de palavras. 

Em seguida, é desenvolvido um comparativo entre os resultados do último 
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experimento com os apresentados pelo sistema onde é inserida a nova 

característica semântica.     

 Em relação ao trabalho de Castro (2019), para detecção de discursos de 

ódios e mensagens ofensivas em redes sociais, sendo recorrentes soluções que 

são modeladas utilizando métodos de aprendizado de máquina. Contudo, ainda 

são poucos trabalhos que abordam a detecção de ódio em postagens escritas 

em português. Nesse contexto, esse trabalho é um estudo comparativo que 

demonstra a eficiência da combinação de técnicas de extração de radical, data 

augmentation and pseudo labelling, undersampling e feature selection para a 

detecção de discurso de ódio em redes sociais brasileiras utilizando os 

classificadores de Naive Bayes e Support Vector Machine. Segundo os 

resultados das métrica def-measure, os resultados finais demonstram que data 

augmentation não é uma técnica efetiva, quanto que features selections se 

comporta bem com qualquer outra técnica, resultando em uma f-measure de até 

91% quando utilizada com undersampling. A extração de radical foi boa em 

alguns cenários, mas pouco eficiente ou neutra em outros cenários.  

 No artigo de Prata (2016), o objetivo foi desenvolver um aplicativo de 

software para analisar e visualizar mensagens na rede social Twitter, 

classificando as postagens em relação às variações de humor no território 

brasileiro. E utilizando os métodos de Processamento de Linguagem Natural 

(PNL), a criação da base de treinamento, a coleta de streaming de dados do 

Twitter em tempo real, a classificação e visualização de dados dos resultados 

foram obtidos com a utilização do cartograma colorido. Treinado para reconhecer 

a polaridade da mensagem de tweets com uma precisão de 79%, ou seja, perto 

da taxa média de concordância de pares entre classificadores de texto humanos 

de 80%. Como resultado final, a representação de sentimentos é ilustrada em 

um cartograma do Brasil, mostrando as variações de humor geradas a partir dos 

estados federados ao longo de um dia. Surpreendentemente, outro estudo do 

humor do Twitter da United States Nation mostrou resultados semelhantes para 

a variação de humor ao longo do dia, hipotetizando um padrão de humor para 

seres humanos durante o período de 24 horas.   

 O trabalho de Brum (2017) tem o objetivo de processar grande quantidade 

de dados disponíveis em mídias sociais, fóruns e sites que motivam pesquisas 



 
 

42 
 

nas mais diversas áreas da Linguagem Natural Processamento, como análise 

de sentimento. A sua metodologia consistiu em abordagens de classificação. 

Portanto, há uma grande demanda por conjuntos de dados em diferentes 

domínios e idiomas diferentes. Este artigo apresenta o TweetSentBR que é uma 

análise de notícias de corpus de sentimento para o português brasileiro anotado 

manualmente com 15.000 frases no domínio de programa de TV. As frases foram 

rotuladas em três classes (positiva, neutra e negativa) por sete anotadores, 

seguindo as orientações da literatura para garantir a confiabilidade da anotação. 

Em relação aos resultados foram realizado experimentos de linha de base na 

classificação de polaridade usando seis classificadores de aprendizado de 

máquina, atingindo 80,38% no F-Measure na classificação binária e 64,87% 

quando incluindo a classe neutra. Também realizou-se experimentos em 

conjuntos de dados semelhantes para tarefa de classificação de polaridade em 

comparação com este corpus. 

 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. Foi usado o método do Comitê, 

técnica que combina a predição de vários algoritmos de classificação, neste caso 

foram 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. 

 Analisando os trabalhos correlatos, percebe-se que há uma certa ausência 

de trabalhos que analisem e realizem uma classificação em relação ao tweet ter 

conteúdo referente a crime ou não.  
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3.1. Tabulação dos trabalhos correlatos 

 As pesquisas citadas anteriormente fazem parte da mesma área desta 

dissertação e apresentam conceitos relacionados ao tema abordado. A Tabela 

2, apresenta algumas características dos 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 Destaque 

VO, Thanh et 

al. 2020. 

Modelo de Markov 

de entropia de 

primeira ordem. 

Tweets de diferentes 

contas de sete locais 

(Ghaziabad, 

Chennai, Bangaluru, 

Chandigarh, Jammu, 

Gujarat e Hyderabad) 

da Índia. 

Para aumentar a precisão 

dos resultados obtidos, os 

autores ampliaram o 

conjunto de dados 

utilizando o aprendizado de 

máquina e métodos de 

aprendizagem profunda. 

Zanchinu, 2019 SVM 

Tweet Visualização 

Sentimento 

Tweets com 

mensagens de teor 

depressivas e outros 

não.  

Modelo construído com 

uma taxa de acerto de 

99.7%, mas não realiza 

nenhum tipo de 

comparação com outro 

algoritmo.  

Santos, 2019 Naives-Bayes, 

Árvore de Decisão e 

Máquinas de Vetores 

de Suporte (SVM) 

Tweets com 

ocorrências de 

crimes ou não do 

estado de São Paulo. 

Cada técnica é comparada 

sob ponto de vista da 

eficiência de classificação e 

tempo computacional, as 

coletas podem ser 

realizadas em tempo real. 

Miguel, 2019 Support Vector 

Machine (SVM), 

Naïve Bayes, 

Maximum Entropy.  

Tweets em geral Desenvolver uma 

ferramenta que colete 

tweets de acordo com a 

busca de um determinado 

assunto e classifique o 
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sentimento (positivo ou 

negativo) expresso na 

mensagem. 

Junior Gilson, 2010 Aplicação da 

heurística padrão do 

SVM.NET para 

treinamento do 

classificador 

Base de dados 

formada por 

informações de 

tweets e postagens 

no facebook.  

Aplica o SVM em diversas 

formas de classificação.  

Castro, 2019 Naive Bayes e 

Support Vector 

Machine (SVM) 

Tweets em geral e 

classificados em 

discurso de ódio ou 

não.  

Detecção de discursos de 

ódios e mensagens 

ofensivas em redes sociais.  

 

3.2. 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. 

 Sendo assim, para preencher melhor a lacuna de análise de textos de redes 

sociais sobre crime, o objetivo dessa dissertação é implementar um método para 

classificação binária de tweets sobre o 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. 

 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. Trabalhos sobre este tipo de tema são necessários e, evidentemente 

justificados, em qualquer idioma. O uso do algoritmo de SVM deve-se aos bons 

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

esta pesquisa colabora e complementa aos trabalhos existentes. 
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4. METODOLOGIA 

 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 realiza consolidar a criação de um 

modelo adequado para a dissertação proposta. 

 

4.1. 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 

versão 3.8. Esta linguagem é uma linguagem de código aberto, pode ser usada 

livremente sem 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. 

 As bibliotecas utilizadas foram o Keras1, o Sklearn2 e Pandas3, 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. 

 

4.2. Etapas do experimento  

 Nesta seção serão discutidas todas as etapas necessárias para o 

desenvolvimento e a implementação do estudo de classificação de tweets. A 

                                                             
1 https://keras.io/ 

2 https://scikit-learn.org/stable/ 

3 https://pandas.pydata.org/docs/ 
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Figura 8, descreve o fluxo do experimento com todas suas etapas necessárias, 

desde a criação da conta no Twitter até o treinamento do modelo.  

 

 

 

Figura 8 – Fluxo de todas as etapas do experimento 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2021 

 

 Para o desenvolvimento desta pesquisa foi utilizada a sequência de passos 

comuns a mineração de texto. O primeiro passo foi a extração de um conjunto 

de tweets de contas jornalísticas. Os tweets foram rotulados manualmente. 

Posteriormente realizado o pré-processamento de dados para remover ruídos e 

termos irrelevantes. Realizou-se a aplicação da vetorização das palavras, ou 

seja, uma forma estruturada para entrada dos dados no classificador 

selecionado. O passo final foi a realização do treino do classificador para obter 

um modelo de classificação identificando os tweets sobre crimes. Este 
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classificador poderá ser aplicado a novos tweets, sendo o modelo capaz de 

inferir a qual classe o texto pertence. Cada passo é detalhado nos tópicos a 

abaixo.  

 

4.3. 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 os 

mesmos 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 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. 

4.4. 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 
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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 onde os termos com 

pouca ou nenhuma relevância são removidos. As stopwords 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”. 

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. 

 

4.5. 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 
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é capaz de caracterizar um novo exemplo quando este 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 as métricas da rotulação, a Curva ROC para validar este modelo 

de classificação porque o modelo planejado contém dados não balanceados. 

4.5.1. 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 1 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.  

𝐹1 = 2 ∗
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
                        (1) 

 

4.5.2. Precision 

https://www.sinonimos.com.br/rotulacao/
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   A precisão da classificação é o número total de previsões corretas 

dividido pelo número total de previsões feitas para um conjunto de dados. 

Como medida de desempenho, a precisão é imprópria para problemas de 

classificação desequilibrada. 

 

4.5.3. Recall 

Recall quantifica o número de previsões de classe positivas feitas de todos 

os exemplos positivos no conjunto de dados. 

 

4.5.4. Curva ROC 

 A curva ROC (Receiver Operator Characteristic - Característica do 

operador receptor) 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 09. 

Figura 9 - Curva Característica de Operação (ROC curve). 

(Ponto A) move-se para baixo e para a esquerda de menor capacidade e 

maior especifico, e o (Ponto B) se move para cima e para a direita (maior 

capacidade, menor especificidade). E a linha pontilhada que no gráfico da Figura 

09 significa 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. 
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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 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). 
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5. Experimentos e Resultados  

5.2. 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 um Máquinas de Vetores de Suporte (SVM), focada na classificação de 

tweets baseados em crime. 

5.3.  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 e/ou para testes. 

5.4. Obtenção dos Datasets e Pré-processamento dos dados 

Os tweets criminais e não criminais foram obtidos em (Costa, J. P. & Tal, 

2019) a sua fonte da extração foram as principais contas jornalísticas que já 

publicam no jornal impresso, televisivo ou rádio sobre os crimes que acontecem 

na cidade de Belém, Pará, Brasil. A extração foi realizada pela ferramenta API 

de Streaming de mídia social do Twitter, ao todo a base possui 3000 tweets 

coletados, foram separados 800 tweets para serem rotulados em crime e 2.200 

tweets para serem rotulados em não crime, servindo como base para o 

aprendizado  

Esse banco de dados rotulado e em português brasileiro serve como base 

para o treinamento e aprendizado de classificador. A Tabela 4 mostra um 

exemplo do banco de dados rotulado, cada linha do arquivo é composta por duas 

seções: a primeira contendo o texto presente no tweet e a outra indicando 

respectivamente a presença ou ausência de crime.  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.  
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Tabela 4 – Exemplos de Tweets rotulados como crime e não-crime para treinamento do 
classificador 

Tweets Classe 

Uma mulher é encontrada morta dentro de um cemitério Crime 

Ladrões atacam ALEPA para roubar cabos de cobre Crime 

Os restos mortais de quatro pessoas são encontrados Crime 

Homem preso sob acusação de estuprar criança Crime 

Fernanda Gentile passa muito tempo na Rússia: é tranquilo não-crime 

20 anos pós derrota, a equipe de 98 finalmente se vingou não-crime 

Dol quer saber: Você acha que espancar educa? não-crime 

Ex-BBB Marcos Harter será candidato a deputado federal não-crime 

Fonte: Costa, J. P. & Tal., 2019 
 

 
 

Gráfico 1 - Quantidade de Rótulos por Classe. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Costa, J. P. & Tal. 2019 
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5.5. Desempenho do SVM Linear e RBF 

O modelo proposto funciona com um classificador binário que deve 

fornecer duas classes 1 (crime) e 0 (não crime). Na Tabela 2, mostra-se 

os resultados das métricas para os dois modelos de SVM. 

 

Tabela 5. Resultados Obtidos com os dois modelos de SVM (Kernel Linear e RBF) 

 Precision Recall F-Measure 

SVM (Linear)    

1 0.97 0.94 0.95 

0 0.69 0.81 0.74 

SVM (RBF)    

1 0.96 0.94 0.95 

0 0.69 0.77 0.72 

 

Analisando os dados obtidos observa-se uma precisão de 97% no SVM 

Linear.  

Além das métricas apresentadas na tabela 5, aplicou-se também a 

avaliação por meio da curva ROC (AUC). Um AUC mais alto significa que o 

modelo deu uma probabilidade maior de acertar uma classificação. As instâncias 

que possuem probabilidade de predição superior a 0,5 de serem classificadas 

classe 1 (crime) serão classificadas como tal, caso contrário, serão classificadas 

como classe 0 (não crime). 

As Figuras 10 e 11 mostram os gráficos da curva ROC dos dois SVM 

estudados. O SVM Linear e o SVM RBF mostram que a curva está sempre acima 

de 0,5 da diagonal, isso nos mostra um bom desempenho na eficácia em 

classificar corretamente, onde valores maiores de AUC indicam melhores 

resultados e vice-versa. 

Analisando o gráfico, nota-se que o SVM Linear apresenta uma curva com 

melhor desempenho que o SVM RBF. A linha de atuação do Linear tende a se 

aproximar do valor 1.   
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A Figura 12, 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 12 - Nuvem de palavras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Adaptação de Costa, J. P. & Tal., 2019 
 

 

 
 

Fonte: Autor, 2021 

 

Figura 11: Gráfico da curva ROC - 
SVM RBF 

 

Figura 10. Gráfico da curva ROC 

do SVM Linear     
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5.6.  Considerações Finais 

 
O SVM mostrou que é uma ferramenta adequada para realizar a classificação, 

com a vantagem de não haver defasagens de tempo e de modo geral os 

resultados obtidos através deste experimento foram promissores.  

6. CONCLUSÃO  

Na presente pesquisa foi desenvolvida e analisada a aplicação do SVM linear 

e RBF para a categorização de tweets em crime ou não crime na cidade de 

Belém. 

Realizou-se uma comparação dos resultados obtidos com o classificador 

SVM Linear e o RBF, sendo que os resultados obtidos indicam que uma função 

Kernel do tipo Linear é aquela que melhor se adapta para a detecção de 

sentimentos de crime por meio do método de classificação com um bom grau de 

precisão.  

A métrica Precision demonstrou eficiência quando é necessário explorar 

bases desbalanceadas. 

Além do método de classificação de textos relacionados a crimes em 

Português do Brasil, uma das principais contribuições deste trabalho é tornar 

disponível um corpus de textos que poderá ser utilizado em outras pesquisas de 

Classificação e Análise de Sentimento.  

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 que podem ser usadas para tornar esses modelos 

operacionais em alguma Instituição são as mais diversas, e estas implantações 

mesmo não sendo trivial, depois de realizadas podem oferecer interfaces 
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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. 

6.2. 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 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, pode-se associar a bases de dados oficiais já previamente 

tratadas. 

 Um sistema desse tipo 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. 

6.3. TRABALHOS FUTUROS 

 Como trabalhos futuros, pretende-se melhorar os resultados obtidos nesta 

dissertação ampliando-se o número de textos do corpus e aperfeiçoando-se a 

forma de extrair as melhores características dos textos utilizando Algoritmos 

Genéticos.  

 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) 
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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 nessa dissertação foi usado especificamente para uso na cidade 

de Belém do Pará. O mesmo método pode ser estendido à outras cidades e 

estados do Brasil e do mundo, inovando os meios de denunciar os crimes que 

fazem parte da grande leva de subnotificações envolvendo esse tipo de 

denúncia. 

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. 

6.4. PUBLICAÇÕES 

 Isa Cristina C. de Andrade, Áurea Milene Teixeira B. dos Santos, Jonatã P. 

da Costa e Roberto C. Limão de Oliveira. 

 CRIAÇÃO DE UM MODELODE CLASSIFICAÇÃO DE TWEETS EM 

PORTUGUÊS DO BRASIL RELACIONADOS A CRIMES UTILIZANDO 

MÁQUINA DE VETORES DE SUPORTE. 



 
 

59 
 

 Os resultados obtidos foram publicados na 7ª Conferência Ibero-americana 

sobre Computação Aplicada, 2020, Lisboa: 
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APÊNDICE A - SCRIPTS DESENVOLVIDOS 

 

%matplotlib inline 

%config InlineBackend.figure_format = 'retina' 

 

import numpy as np 

import pandas as pd 

from bs4 import BeautifulSoup 

import matplotlib.pyplot as plt 

import seaborn as sns 

 

import nltk 

from nltk.corpus import stopwords 

from nltk.stem import SnowballStemmer 

from nltk.tokenize import TweetTokenizer 

 

from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer, TfidfTransformer 

from sklearn.linear_model import LogisticRegression 

from sklearn.svm import SVC 

from sklearn.model_selection import train_test_split, StratifiedKFold, cross_val_score 

from sklearn.pipeline import make_pipeline, Pipeline 

from sklearn.model_selection import GridSearchCV 

from sklearn.metrics import make_scorer, accuracy_score, f1_score 

from sklearn.metrics import roc_curve, auc 

from sklearn.metrics import confusion_matrix, roc_auc_score, recall_score, 

precision_score 

 

data = pd.read_excel('/content/drive/My Drive/SVM Análise Tweets/basernrlstm2.xlsx') 

 

data.head() 

 

data['sentimentoo'] = data['sentimento'].apply(lambda x: 1 if x == 'crime' else 0) 

 

data = data.loc[:, ['texto', 'sentimentoo']] 

 

data 
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train, test = train_test_split(data, test_size=0.2, random_state=1) 

X_train = train['texto'].values 

X_test = test['texto'].values 

y_train = train['sentimentoo'] 

y_test = test['sentimentoo'] 

 

import nltk 

nltk.download('stopwords') 

 

def tokenize(text):  

    tknzr = TweetTokenizer() 

    return tknzr.tokenize(text) 

 

def stem(doc): 

    return (stemmer.stem(w) for w in analyzer(doc)) 

 

en_stopwords = set(stopwords.words("portuguese"))  

 

vectorizer = CountVectorizer( 

    analyzer = 'word', 

    tokenizer = tokenize, 

    lowercase = True, 

    ngram_range=(1, 1), 

    stop_words = en_stopwords) 

 

kfolds = StratifiedKFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=1) 

 

np.random.seed(1) 

 

pipeline_svm = make_pipeline(vectorizer,  

                            SVC(probability=True, kernel="linear", class_weight="balanced")) 

 

grid_svm = GridSearchCV(pipeline_svm, 

                    param_grid = {'svc__C': [0.01, 0.1, 1]},  

                    cv = kfolds, 
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                    scoring="roc_auc", 

                    verbose=1,    

                    n_jobs=-1)  

 

grid_svm.fit(X_train, y_train) 

grid_svm.score(X_test, y_test) 

 

grid_svm.best_params_ 

 

grid_svm.best_score_ 

 

def report_results(model, X, y): 

    pred_proba = model.predict_proba(X)[:, 1] 

    pred = model.predict(X)         

 

    auc = roc_auc_score(y, pred_proba) 

    acc = accuracy_score(y, pred) 

    f1 = f1_score(y, pred) 

    prec = precision_score(y, pred) 

    rec = recall_score(y, pred) 

    result = {'auc': auc, 'f1': f1, 'acc': acc, 'precision': prec, 'recall': rec} 

    return result 

 

report_results(grid_svm.best_estimator_, X_test, y_test) 

 

def get_roc_curve(model, X, y): 

    pred_proba = model.predict_proba(X)[:, 1] 

    fpr, tpr, _ = roc_curve(y, pred_proba) 

    return fpr, tpr 

 

roc_svm = get_roc_curve(grid_svm.best_estimator_, X_test, y_test) 

 

fpr, tpr = roc_svm 

plt.figure(figsize=(7,5)) 

plt.plot(fpr, tpr, color="red") 

plt.plot([0, 1], [0, 1], color='black', lw=2, linestyle='--') 
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plt.xlim([0.0, 1.0]) 

plt.ylim([0.0, 1.05]) 

plt.xlabel('False Positive Rate') 

plt.ylabel('True Positive Rate') 

plt.title('Roc curve') 

plt.show() 

 

from sklearn.model_selection import learning_curve 

 

train_sizes, train_scores, test_scores = \ 

    learning_curve(grid_svm.best_estimator_, X_train, y_train, cv=5, n_jobs=-1,  

                   scoring="roc_auc", train_sizes=np.linspace(.1, 1.0, 10), random_state=1) 

 

def plot_learning_curve(X, y, train_sizes, train_scores, test_scores, title='', ylim=None, 

figsize=(14,8)): 

 

    plt.figure(figsize=figsize) 

    plt.title(title) 

    if ylim is not None: 

        plt.ylim(*ylim) 

    plt.xlabel("Training examples") 

    plt.ylabel("Score") 

 

    train_scores_mean = np.mean(train_scores, axis=1) 

    train_scores_std = np.std(train_scores, axis=1) 

    test_scores_mean = np.mean(test_scores, axis=1) 

    test_scores_std = np.std(test_scores, axis=1) 

    plt.grid() 

 

    plt.fill_between(train_sizes, train_scores_mean - train_scores_std, 

                     train_scores_mean + train_scores_std, alpha=0.1, 

                     color="r") 

    plt.fill_between(train_sizes, test_scores_mean - test_scores_std, 

                     test_scores_mean + test_scores_std, alpha=0.1, color="g") 

    plt.plot(train_sizes, train_scores_mean, 'o-', color="r", 

             label="Training score") 
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    plt.plot(train_sizes, test_scores_mean, 'o-', color="g", 

             label="Cross-validation score") 

 

    plt.legend(loc="lower right") 

    return plt 

 

plot_learning_curve(X_train, y_train, train_sizes,  

                    train_scores, test_scores, ylim=(0.7, 1.01), figsize=(14,6)) 

plt.show() 
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// Código Comentário 

 

# -*- coding: utf-8 -*- 

"""Análise Sentimento Tweets SVM. Isaipynb 

 

Automatically generated by Colaboratory. 

 

Original file is located at 

    https://colab.research.google.com/drive/1p9wrtAC-3JDsz5LF79XTbEgNmqoeccf3 

 

# Analisando Sentimentos de Tweets com SVM nltk 

""" 

 

from google.colab import drive 

drive.mount('/content/drive') 

 

# Commented out IPython magic to ensure Python compatibility. 

# Importando as bibliotecas necessárias 

# %matplotlib inline 

# %config InlineBackend.figure_format = 'retina' 

 

import numpy as np 

import pandas as pd 

from bs4 import BeautifulSoup 

import matplotlib.pyplot as plt 

import seaborn as sns 

 

import nltk 

from nltk.corpus import stopwords 

from nltk.stem import SnowballStemmer 

from nltk.tokenize import TweetTokenizer 

 

from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer, TfidfTransformer 
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from sklearn.linear_model import LogisticRegression 

from sklearn.svm import SVC 

from sklearn.model_selection import train_test_split, StratifiedKFold, cross_val_score 

from sklearn.pipeline import make_pipeline, Pipeline 

from sklearn.model_selection import GridSearchCV 

from sklearn.metrics import make_scorer, accuracy_score, f1_score 

from sklearn.metrics import roc_curve, auc 

from sklearn.metrics import confusion_matrix, roc_auc_score, recall_score, 

precision_score 

 

# Carregando a base de dados 

data = pd.read_excel('/content/drive/My Drive/SVM Análise Tweets/basernrlstm2.xlsx') 

 

# Mostrando as 5 primeiras linhas da base de dados 

data.head() 

 

# Aplicando 1 para crime e 0 para nãocrime nas classes em questão em uma nova 

coluna    

data['sentimentoo'] = data['sentimento'].apply(lambda x: 1 if x == 'crime' else 0) 

 

# Observando a nova coluna criada 

data = data.loc[:, ['texto', 'sentimentoo']] 

 

data 

 

# Separando a base em treino e teste 

train, test = train_test_split(data, test_size=0.2, random_state=1) 

X_train = train['texto'].values 

X_test = test['texto'].values 

y_train = train['sentimentoo'] 

y_test = test['sentimentoo'] 

 

# Importando a biblioteca nltk 
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# Criando funções para tokwnização 

# Inferndo as stopwords para português 

import nltk 

nltk.download('stopwords') 

 

def tokenize(text):  

    tknzr = TweetTokenizer() 

    return tknzr.tokenize(text) 

 

def stem(doc): 

    return (stemmer.stem(w) for w in analyzer(doc)) 

 

en_stopwords = set(stopwords.words("portuguese"))  

 

vectorizer = CountVectorizer( 

    analyzer = 'word', 

    tokenizer = tokenize, 

    lowercase = True, 

    ngram_range=(1, 1), 

    stop_words = en_stopwords) 

 

# Instanciando a classe do algoritmo 

kfolds = StratifiedKFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=1) 

 

# Implementando pipeline e treinando o modelo SVM linear 

# Implementando a curva roc 

np.random.seed(1) 

 

pipeline_svm = make_pipeline(vectorizer,  

                            SVC(probability=True, kernel="linear", class_weight="balanced")) 

 

grid_svm = GridSearchCV(pipeline_svm, 
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                    param_grid = {'svc__C': [0.01, 0.1, 1]},  

                    cv = kfolds, 

                    scoring="roc_auc", 

                    verbose=1,    

                    n_jobs=-1)  

 

grid_svm.fit(X_train, y_train) 

grid_svm.score(X_test, y_test) 

 

# Melhor parâmetro a ser ecolhido para implemntação do algoritmo SVM 

grid_svm.best_params_ 

 

# Melhor Score obtido pelo algoritmo SVM 

grid_svm.best_score_ 

 

# Implementando as métricas usadas para medir o desempenho 

def report_results(model, X, y): 

    pred_proba = model.predict_proba(X)[:, 1] 

    pred = model.predict(X)         

 

    auc = roc_auc_score(y, pred_proba) 

    acc = accuracy_score(y, pred) 

    f1 = f1_score(y, pred) 

    prec = precision_score(y, pred) 

    rec = recall_score(y, pred) 

    result = {'auc': auc, 'f1': f1, 'acc': acc, 'precision': prec, 'recall': rec} 

    return result 

 

# Mostrando resultados 

report_results(grid_svm.best_estimator_, X_test, y_test) 

 

# Probabilidades das métricas usadas 
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def get_roc_curve(model, X, y): 

    pred_proba = model.predict_proba(X)[:, 1] 

    fpr, tpr, _ = roc_curve(y, pred_proba) 

    return fpr, tpr 

 

# Resultado da eficiência mostrado pela curva roc 

roc_svm = get_roc_curve(grid_svm.best_estimator_, X_test, y_test) 

 

fpr, tpr = roc_svm 

plt.figure(figsize=(7,5)) 

plt.plot(fpr, tpr, color="red") 

plt.plot([0, 1], [0, 1], color='black', lw=2, linestyle='--') 

plt.xlim([0.0, 1.0]) 

plt.ylim([0.0, 1.05]) 

plt.xlabel('False Positive Rate') 

plt.ylabel('True Positive Rate') 

plt.title('Roc curve') 

plt.show() 
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