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1. Introducão

Além da rede, foi dimensionada a fonte de cada palavra
com a frequência de aparição neste mesmo texto conjunto.

de textos é um processo que utiliza algoritmos computacionais para que seja analisada uma
enorme coleção de documentos texto, da qual sejam extraı́das informações valiosas para os mineradores. Muitos
algoritmos utilizam da abordagem estatı́stica para que
palavras importantes sejam capturadas destas coleções.
Atualmente, a mineração de texto ou de dados (forma mais
geral) é importante pois com o avanço da computação há
um alto volume de conteúdo possı́vel para analisar.
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parecidas, que estão sobre um mesmo contexto, se posicionem próximas. Uma funcionalidade para este algoritmo,
principalmente em uma rede de relacionamentos criminais,
é que termos desconhecidos possam ser vinculados contextualmente a termos já conhecidos.

2. Objetivos
Fig. 3: Representação gráfica de todas as palavras do livro
Game of Thrones realizada pelo algoritmo de Word2Vec.

final do trabalho é analisar um conjunto de
textos resultantes de uma operação da Polı́cia Federal sobre pedofilia na DeepWeb. O conjunto dos textos ocupa aproximadamente 1 Terabyte de dados, de tal
forma que, manualmente, a análise não poderia ser executada. Portanto, ferramentas de mineração de dados são
necessárias.
O objetivo desta fase da pesquisa foi desenvolver ferramentas e algoritmos que nos permitissem analisar grandes
quantidades de textos.
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3. Metodologia
SOBEK [5], desenvolvido por pesquisadores
do Instituto de Informática da UFRGS, é uma das ferramentas que analisa textos e relaciona as palavras identificadas como palavras importantes, construindo uma rede
semântica entre elas como resultado final do programa.
Esta ferramenta mostrou-se interessante, porém seu uso
é limitado a pequenos textos inseridos em um formulário
Java on-line. Por isso, na primeira fase do trabalho, usamos
Python para replicar os resultados do programa SOBEK em
diversos textos testes, obtendo uma rede semelhante final.
Para nosso algoritimo realizar, de fato, as estatı́sticas das
palavras ele também executa o tratamento de todas as
palavras para que sejam analisadas de forma precisa.
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Fig. 1: Rede de palavras gerada a partir do discurso de
todos deputados de posição favorável ao Impeachment de
Dilma Rousseff.
Outro exemplo verificado foi uma rede feita a partir de reportagem [6] sobre a morte do cantor Belchior. É possı́vel
identificar o assunto da reportagem mesmo sem ter lido a
notı́cia completamente.
Fig. 4: Aproximação da Fig. 3 em uma região especı́fica.
Palavras com contexto relacionado à alimentação.

1. Todos os caracteres devem ser colocados no padrão
minúsculo.
2. Artigos, pronomes, preposições e outras palavras e/ou
caracteres sem valor semântico são retirados por meio
de uma lista conhecida como “stopwords”.
3. As palavras selecionadas
√ são aquelas cuja ocorrencia
no texto (f ), é tal que fmax <= f <= fmax, onde
fmax é a maior ocorrencia de uma palavra no texto. Caso
contrário, todas as palavras apareceriam na rede.

Fig. 2: Rede de palavras gerada a partir de uma notı́cia.
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4. Duas palavras selecionadas são conectadas se a
distância entre elas forem de até 3 palavras quaisquer
do texto.
Com base na biblioteca NLTK (Natural Language Tool Kit)
[1] do Python foi possı́vel verificar as palavras mais frequentes dos textos, além de ser possı́vel verificar outros
dados estatı́sticos, como suas probabilidades. E, com o
auxı́lio da biblioteca Networkx, foi possı́vel gerar arquivos
de extensão ‘XML’, para que fossem lidas pelo software
Cytoscape. Este arquivo é o responsável por criar graficamente as conexões entre as palavras e assim a rede ser
apresentada de forma mais elegante.
4. Resultados
verificar as redes de palavras com maiores quantidade de palavras e ter uma análise qualitativa, foi escolhido o texto conjunto de todos os deputados votantes
favoravelmente ao impeachment da ex-presidenta Dilma
Roussef, captado de [7], que coincide com a análise feita
por cientistas polı́ticos. [4]
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Uma outra forma de abordagem sobre a informação das
palavras vem da Teoria da Informação de Claude Shannon [3], cuja idéia chave seria o cálculo da Entropia da
Informação. Com essa abordagem, o valor de informação
das palavras não seria somente pela frequência, mas
também pelo posicionamento delas no texto geral comparado ao mesmo texto ordenando aleatoriamente. A
perspectiva é que com uma medida de informação para
cada palavra seja possı́vel identificar quando dois textos
provavelmente estejam falando sobre o mesmo assunto.
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gráfica das redes semânticas nos
trazem uma idéia abrangente e rápida de qual
conteúdo iremos encontrar. Além de qual importância de
cada termo pelo tamanho de sua fonte na imagem. Para 1
terabyte de dados, ela será útil para verificar caracterı́sticas
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potencial de apresentar um panorama geral de forma satisfatória.
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6. Discussão e Perspectivas
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uma análise mais profunda, outras ferramentas
serão utilizadas. Word2Vec [2] é um algoritmo que
cria uma representação vetorial para palavras de um texto,
como a que se pode ver na Fig. 3. A idéia é que palavras
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