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RESUMO 

 

O Twitter é um serviço de microblog que gera um grande volume de dados textuais. Todo 

esse conteúdo precisa ser explorado por meio de técnicas de mineração de textos, processa-

mento de linguagem natural e recuperação de informação com o objetivo de extrair um co-

nhecimento que seja útil de alguma forma ou em algum processo. Nesse contexto, a extração 

automática de palavras-chave é uma tarefa que pode ser usada para a indexação, sumarização 

e compreensão de documentos. Um passo fundamental nas técnicas de mineração de textos 

consiste em construir um modelo de representação de documentos. O modelo chamado mode-

lo de espaço vetorial, VSM, é o mais conhecido e utilizado dentre essas técnicas. No entanto, 

algumas dificuldades e limitações do VSM, tais como escalabilidade e esparsidade, motivam 

a proposta de abordagens alternativas. O presente trabalho propõe o método TKG (Twitter 

Keyword Graph) de extração de palavras-chave de coleções de tweets que representa textos 

como grafos e aplica medidas de centralidade para encontrar vértices relevantes, correspon-

dentes às palavras-chave. Para medir o desempenho da abordagem proposta, dois diferentes 

experimentos são realizados e comparações com TF-IDF e KEA são feitas, tendo classifica-

ções humanas como referência. Os experimentos realizados mostraram que algumas variações 

do TKG são superiores a outras e também aos algoritmos usados para comparação. 

 

Palavras-chave: Mineração de Textos, Representação de Textos em Grafo, Extração de Pa-

lavras-Chave, Medidas de Centralidade. 



 

ABSTRACT 

 

Twitter is a microblog service that generates a huge amount of textual content daily. All this 

content needs to be explored by means of techniques, such as text mining, natural language 

processing and information retrieval. In this context, the automatic keyword extraction is a 

task of great usefulness that can be applied to indexing, summarization and knowledge extrac-

tion from texts. A fundamental step in text mining consists of building a text representation 

model. The model known as vector space model, VSM, is the most well-known and used 

among these techniques. However, some difficulties and limitations of VSM, such as scalabil-

ity and sparsity, motivate the proposal of alternative approaches. This dissertation proposes a 

keyword extraction method, called TKG (Twitter Keyword Graph), for tweet collections that 

represents texts as graphs and applies centrality measures for finding the relevant vertices 

(keywords). To assess the performance of the proposed approach, two different sets of exper-

iments are performed and comparisons with TF-IDF and KEA are made, having human clas-

sifications as benchmarks. The experiments performed showed that some variations of TKG 

are invariably superior to others and to the algorithms used for comparisons. 

 

Keywords: Text Mining, Text Representation in Graphs, Keyword Extraction, Centrality 

Measures. 
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1 INTRODUÇÃO 

O termo mídia social refere-se ao conjunto de diferentes páginas da Web que permitem a seus 

usuários criar, compartilhar e trocar conteúdo. Alguns exemplos dessas páginas são sites de 

redes sociais, blogs, microblogs, compartilhamentos de vídeo, entre outros (KIETZMANN et 

al., 2011). O conteúdo gerado é importante em muitas áreas de pesquisa, pois existem infor-

mações sobre diversos assuntos em diferentes contextos criados segundo o ponto de vista dos 

usuários. A aplicação de técnicas de análise de dados nesse contexto pode ser útil para extrair 

padrões que ajudem pessoas e organizações a descobrirem o nível de aceitação de produtos 

(YOSHIDA et al., 2010), a detecção de desastres e anomalias (PRABOWO; THELWALL, 

2009), a monitoração de eventos e a previsão de eleições em campanhas eleitorais (BER-

MINGHAM; SMEATON, 2011), entre diversas outras aplicações potenciais. 

Quando uma base de dados é composta de documentos escritos, ou seja, textos, técni-

cas baseadas em mineração de textos (FELDMAN; SANGER, 2007), processamento de lin-

guagem natural (HIRSCHMAN; THOMPSON, 1997) e recuperação de informação (BAE-

ZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999) são normalmente requeridas para sua análise. No caso 

específico dos métodos de mineração de textos, documentos podem ser representados pelo 

conhecido modelo de espaço vetorial (do inglês vector-space model, VSM) (SALTON; 

YANG; YU, 1975), que resulta em matrizes esparsas que acarretam em alto custo computaci-

onal. Além disso, quando a aplicação envolve mensagens do Twitter, como é o caso do pre-

sente trabalho, esse problema se torna ainda mais grave devido à velocidade de geração de 

mensagens de tamanho reduzido (de até 140 caracteres), que podem apresentar informalidade, 

erros gramaticais, gírias e palavrões. 

A extração de palavras-chave é a tarefa de se encontrar palavras que descrevem ade-

quadamente o assunto ou conteúdo de um texto. Algumas tarefas nas quais esta se aplica são 

indexação, sumarização, detecção e monitoramento de tópicos, entre outras (ZHANG et al., 

2008). Nesse contexto, o presente trabalho propõe uma técnica para extrair palavras-chave de 

coleções de mensagens do Twitter baseada na representação dos textos dessas mensagens a 

partir de uma estrutura em grafo, na qual a relevância das palavras, correspondentes aos vérti-

ces do grafo, é determinada por medidas de centralidade. 
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O método proposto, chamado grafo de palavras-chave do Twitter (em inglês Twitter 

keyword graph, TKG) é aplicado a três bases de dados reais relacionadas a programas de TV 

transmitidos no Brasil (os documentos nessas bases são escritos no idioma Português) e com-

parado com o método TF-IDF e o método KEA, tendo como referência um conjunto de pala-

vras-chave definidas por avaliadores humanos. Variações do método TKG são propostas, in-

cluindo diferentes formas de se construir as relações do grafo e diferentes pesos atribuídos a 

essas relações. Também são propostas diferentes medidas de centralidade para a tarefa de 

extração das palavras-chave dos grafos. Os experimentos realizados mostraram que algumas 

variações do TKG obtiveram resultados invariavelmente superiores aos de outras e, inclusive, 

àqueles dos algoritmos em comparação. 

1.1 OBJETIVOS 

O objetivo geral dessa dissertação é propor um método de extração automática de palavras-

chave baseado em grafos e medidas de centralidade, que será aplicado a coleções de mensa-

gens do Twitter. Os objetivos específicos são: 

 Propor um modelo de representação de documentos de texto baseado em grafos, a par-

tir do qual as palavras-chave podem ser extraídas; 

 Utilizar medidas de centralidade como critério de seleção dos vértices mais relevantes 

no grafo; 

 Aplicar o método proposto a coleções de mensagens do Twitter; 

 Avaliar a proposta por meio de sua comparação a outros métodos existentes na litera-

tura de extração de palavras-chave. 

1.2 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO 

No Capítulo 2 se encontra o referencial teórico e trabalhos relacionados. Os conceitos aborda-

dos são: descoberta de conhecimento em bases textuais; conceitos básicos de teoria dos gra-

fos; medidas de centralidade; extração de palavras-chave; e trabalhos relacionados. 

As contribuições da pesquisa são apresentadas no Capítulo 3. Nesse capítulo o método 

de extração de palavras-chave proposto é apresentado, exemplificado e diferenciado daqueles 

diretamente semelhantes propostos na literatura. 
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Os resultados preliminares dos experimentos com o método proposto são apresentados 

no Capítulo 4. Esse método é comparado aos métodos TF-IDF, KEA, P2007 e HA. Na Seção 

4.1 são apresentados os materiais e métodos necessários para a realização da pesquisa, e os 

resultados dos experimentos com o método são dados na Seção 4.2. 

Por fim, o Capítulo 5 apresenta as conclusões e propostas de trabalhos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo são apresentados os conceitos fundamentais relacionados ao presente trabalho. 

A Seção 2.1 apresenta o processo da descoberta de conhecimento em bases textuais. A Seção 

2.2 traz alguns conceitos básicos da teoria dos grafos diretamente ligados ao modelo proposto 

para representação de textos. A Seção 2.3 aborda o conceito de medidas de centralidade e 

apresenta aquelas que são utilizadas nesse modelo. A Seção 2.4 discute o conceito de extração 

de palavras-chave, uma tarefa presente em diversas áreas de aplicação dentro da mineração de 

textos e recuperação de informação. 

2.1 DESCOBERTA DE CONHECIMENTO EM BASES TEXTUAIS  

O avanço dos meios de comunicação e disseminação da informação tem como consequência a 

necessidade de armazenamento contínuo de dados que gera grandes volumes, quantificados 

em Terabytes (TB), Petabytes (PB), ou mais. Esses dados contêm informações valiosas que 

não podem ser diretamente obtidas e compreendidas, mas quando exploradas de forma ade-

quada podem dar apoio a processos de tomada de decisão. Diante da necessidade de se saber 

quais padrões ou tendências existem em uma base de dados, teve origem o processo chamado 

descoberta de conhecimento em bases de dados (do inglês: knowledge discovery in databases, 

KDD) (BARION; LAGO, 2008). 

Segundo Barion e Lago (2008), o processo de KDD, ilustrado na Figura 2.1, é com-

posto pelas etapas de seleção, pré-processamento, mineração e interpretação. 

 

Figura 2.1 - Cinco etapas do processo de KDD (Adaptada de Corrêa (2003)). 

Na Etapa 1 (seleção) são obtidos os dados necessários para a análise. Esses dados po-

dem estar em uma ou mais bases de dados. Após a seleção os dados-alvo são submetidos à 
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Etapa 2, correspondente à tarefa de pré-processamento. Nessa tarefa têm-se os seguintes pas-

sos (WITTEN; FRANK; HALL, 2011): 

 Limpeza: responsável por tratar eventuais valores ausentes, dados ruidosos e dados 

inconsistentes; 

 Integração: responsável por juntar os dados provenientes de múltiplas fontes em uma 

única; 

 Redução: a redução do conjunto geral de dados a um conjunto de dados relevante para 

a análise pode ser feita por meio de agregação, agrupamento, eliminação de objetos ou 

atributos redundantes, ou sumarização dos dados; 

 Transformação: conversão dos dados para formatos apropriados à aplicação das téc-

nicas de mineração de dados; 

 Discretização: consiste em transformar os valores contínuos de um atributo em valo-

res discretos. 

Após serem aplicados os passos anteriores, são obtidos os dados processados, ou pré-

processados. Com isso, na Etapa 3 se aplica a mineração de dados propriamente dita, que 

corresponde à aplicação de algoritmos de análise de dados (p. ex., reconhecimento de padrões, 

aprendizagem de máquina e computação natural), tais como métodos de classificação, agru-

pamento, regras de associação e detecção de anomalias. Por fim, na etapa de interpretação 

(Etapa 4) são obtidos alguns padrões. Esses padrões podem ser apresentados ao usuário de 

diversas formas, permitindo que o mesmo realize as devidas interpretações e utilize o conhe-

cimento resultante em seu favor (BARION; LAGO, 2008).  

De forma análoga ao processo de KDD, que é aplicado sobre dados estruturados, há 

um processo específico para dados não ou semiestruturados do tipo texto, chamado descober-

ta de conhecimento em bases de dados textuais (do inglês: knowledge discovery in text, 

KDT). O KDT origina-se da necessidade de um processo específico para a descoberta de co-

nhecimento voltada à busca por padrões e tendências em bases de dados textuais de grandes 

volumes (BARION 2008). É estimado que 80% das informações de uma companhia são con-

tidas em documentos textuais (TAN, 1999). Além disso, 80% do conteúdo presente nas pági-

nas da Internet está disponível em formato não ou semiestruturado (CHEN, 2001). Isso se 

apresenta como outra lacuna que torna necessária a aplicação de técnicas específicas para a 

mineração de padrões e tendências em bases não estruturadas. 
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Segundo Corrêa (2003), a descoberta de conhecimento em textos é dividida em duas 

etapas, sendo a primeira uma etapa de conversão dos dados não estruturados em um modelo 

estruturado e a segunda uma etapa que consiste na aplicação das tarefas de mineração de da-

dos do processo de KDD (CORRÊA, 2003). Nesse processo, uma coleção de documentos é 

obtida e pré-processada. Em seguida, os dados pré-processados são submetidos à fase de in-

dexação, na qual são armazenados em um modelo estruturado em forma de planilha ou tabela. 

Cada documento de texto corresponde a uma linha, cada palavra corresponde a uma coluna e 

cada célula (dada uma linha e uma coluna) apresenta um valor que, normalmente, corresponde 

à presença ou frequência dessa palavra no documento. Com isso, é possível realizar o proces-

so de KDD sobre os dados agora estruturados (FELDMAN; SANGER, 2007).  A Figura 2.2 

ilustra o processo de descoberta de conhecimentos em textos (KDT). 

 

Figura 2.2 - Processo de Mineração de Textos, ou KDT (Adaptado de Aranha e Passos (2008)). 

Na Etapa 1, o início de todo o processo de mineração de textos se dá ao ser obtida uma 

coleção de documentos de texto, chamada corpus ou corpora, formando a base de dados não 

estruturados (ARANHA; PASSOS, 2008). Nessa etapa os documentos provenientes de uma 

ou mais fontes de dados não estruturados são unificados em um só conjunto. Em seguida, as 

etapas de pré-processamento e indexação são executadas. Essas etapas são dadas, além da 

aplicação de técnicas de processamento de linguagem natural (do inglês: natural language 

processing, NLP), pelas seguintes tarefas análise léxica, remoção de stopwords, stemming, 

geração de vetores de armazenamento e seleção de termos-índices (BARION; LAGO, 2008). 

A análise léxica, também chamada “tokenização”, uma adaptação do acrônimo da 

língua inglesa, tokenization, consiste em converter um conjunto de caracteres em um conjunto 

de palavras candidatas a serem termos. O texto é separado em termos, o que consiste em de-

limitar os caracteres de um documento, formando uma palavra inteira, parte da palavra ou até 
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mesmo um espaço em branco. Também são possíveis delimitações de pontuação, caracteres 

especiais e tags de marcação (BARION; LAGO, 2008). 

A remoção de stopwords consiste em remover termos específicos chamados 

stopwords, isto é, aquelas palavras pouco significativas que aparecem com frequência em um 

texto, geralmente dadas por preposições (“a”, “até”, “com”, ...), artigos (“o”, “a”, “uns”, ...), 

conjunções (“e”, “mas”, “logo”, ...), etc. Esse processo facilita a mineração, pois retira do 

texto palavras irrelevantes. Uma lista chamada stoplist deverá conter cada palavra a ser retira-

da (BARION; LAGO, 2008). 

A tarefa de stemming é uma forma de manter apenas a raiz de uma palavra, eliminando 

todas as variações que ela pode assumir (prefixos, sufixos, derivações, plurais, gerúndio, gê-

nero, etc.). Isso diminui o número de termos a serem armazenados e processados. Realizar a 

tarefa de remoção de stopwords e stemming antes da fase de seleção de termos-índices permi-

te uma redução na dimensionalidade das estruturas geradas segundo o modelo VSM (BA-

RION; LAGO, 2008). 

A tarefa de geração de vetores de armazenamento é baseada no modelo de espaço ve-

torial (do inglês vector-space model, VSM). O VSM é o modelo clássico de representação de 

documentos de texto de forma estruturada. Esse modelo consiste na formação de planilhas ou 

tabelas nas quais cada linha corresponde a um documento e cada coluna corresponde a uma 

palavra, também dita termo ou token, pertencente a um dicionário, ou seja, ao conjunto de 

todas as palavras pertencentes aos documentos do corpus. Nesse processo, seja d = {t1, ..., tN} 

um documento, N o número de termos e fti a frequência absoluta do termo t no documento i. A 

geração de vetores de características, que representam os documentos, para o preenchimento 

das planilhas leva em conta algumas transformações de atributos realizadas em cada uma de 

suas posições, sendo cada posição correspondente a um atributo. Uma transformação de atri-

buto em uma dada posição de um vetor de características pode ser binária ou baseada em fre-

quência (FELDMAN; SANGER, 2007). A seguir são apresentadas essas transformações 

(FELDMAN; SANGER, 2007): 

 Transformação binária: insere ‘0’ ou ‘1’ na planilha de acordo com a presença ou 

ausência de um determinado termo no documento. 
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 Transformação por frequência absoluta: denotada por f, insere a frequência de 

ocorrência de um dado termo no documento. É dada pela frequência fti em que t apa-

rece em i. 

 Transformação por frequência relativa: denotada por TF (do inglês: term frequen-

cy), também chamada frequência normalizada, insere a frequência relativa com que 

um termo ocorre em um documento. É dada pela frequência absoluta dividida pela 

frequência máxima dentre os termos em um documento conforme a Equação 2.1, a se-

guir: 

       
 
  

( a 
 

 
  
)
 2.1 

sendo o valor máximo calculado a partir das frequências fzi de todas as palavras z que 

aparecem no documento i. 

 Transformação por frequência ponderada: insere a frequência relativa TF, que é 

multiplicada por um fator de escala que pondera a importância de um termo em um 

conjunto de documentos. Esse fator corresponde ao valor inverso da frequência do 

termo nos documentos, e é chamado frequência inversa de documento (do inglês in-

verse document frequency, IDF). O cálculo correspondente a essa transformação é da-

do pela Equação 2.2, a seguir: 

                           

2.2 

        log (
 

   

) 

sendo DFt o número de documentos contendo o termo t e N o número total de docu-

mentos. A partir dessa última forma de representação, termos que aparecem em múlti-

plos documentos possuem um peso associado potencialmente menor do que termos 

que aparecem em poucos documentos distintos. 

O objetivo de cada uma dessas transformações é definir, genericamente, um peso wti 

para cada termo t no documento i que será usado na construção do vetor de características, ou 

atributos, vi. Salton e McGill (1983) propõem a Equação 2.3 para o cálculo do peso: 
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sendo TFti o número de vezes que o termo t aparece no documento de texto i, DFt o número 

de documentos contendo o termo t, e N o número total de documentos na coleção. 

A seleção de termos-índices consiste em determinar quais termos serão utilizados co-

mo elementos de indexação, sendo estes, normalmente, os termos de maior frequência no tex-

to. A seleção de características envolve dois passos fundamentais: remoção de termos de bai-

xa frequência, e seleção de termos com base em algum critério numérico, tal como o ganho 

de informação proveniente da teoria da informação de Shannon (1948). Para a aplicação do 

primeiro passo é possível eliminar termos que não aparecem um mínimo de vezes em um da-

do número de documentos, ou seja, termos pouco frequentes. Já no segundo passo, dado o 

valor do ganho de informação é possível saber quais termos são mais relevantes em um con-

junto de textos e, com isso, formar um ranking a partir do qual todos aqueles que estiverem 

abaixo de um limiar (threshold) são eliminados (FELDMAN; SANGER, 2007).  

O ganho de informação é uma medida que verifica a redução da entropia conforme 

um grupo de amostras é particionado pelos diferentes valores que podem ser assumidos por 

um atributo (SHANNON, 1948). Assim sendo, a entropia é um valor que mede o quão seme-

lhantes, ou homogêneos, são objetos pertencentes a uma mesma amostra, que também pode 

ser chamada grupo. O valor da entropia ENT pode ser obtido pela Equação 2.4: 

     ( )    ∑  
 
 log

 
( 

 
)

 

    1

 

2.4 

 
 
   

  

 
 

sendo S = {S1, ..., SM} o conjunto de objetos distribuídos em M classes distintas em uma base 

de dados, si o número de objetos pertencentes a uma classe Ci e pi a probabilidade do objeto s 

pertencer a uma classe Ci. 

A partir do valor de entropia dado pela Equação 2.4 o ganho de informação GI pode 

ser calculado pela Equação 2.5, dada a seguir: 
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Sendo A = {a1, ..., aK} o conjunto de K valores distintos de um atributo A, Sj o conjunto de 

objetos de S = {S1, ..., SK} que assumem o valor aj de A, pji a probabilidade de um objeto per-

tencente à classe Ci assumir o valor aj de A, e sendo sij o número de objetos que pertencem à 

classe Ci e possuem o atributo aj. 

Na Etapa 2, após a estruturação dos dados em planilhas ou tabelas, faz-se possível a 

aplicação do processo de KDD, mais precisamente, das tarefas de mineração de dados, tais 

como associação, sumarização, agrupamento e classificação de dados. 

A ideia em utilizar a mineração de textos no presente trabalho decorre de uma de suas princi-

pais tarefas: a seleção de características em dados textuais que se apoia na necessidade da 

manipulação computacional eficiente para realização do processo de extração automática de 

palavras-chave. 

2.2 CONCEITOS BÁSICOS DE TEORIA DOS GRAFOS 

Nesta seção alguns conceitos fundamentais da teoria dos grafos são apresentados, os quais 

têm relação direta com o modelo de representação de texto proposto no presente trabalho. Na 

Seção 2.2.1 é dada uma visão geral sobre o que é a teoria dos grafos e onde ela se aplica. Já na 

Seção 2.2.2 é apresentada uma definição formal de grafo, que pode ser representado e visuali-

zado a partir de uma representação gráfica. Essa notação é discutida na Seção 2.2.3. Por fim, 

alguns conceitos adicionais relevantes são dados na Seção 2.2.4. 

2.2.1 Teoria dos Grafos 

A teoria dos grafos é uma área dentro da matemática discreta e ciência da computação que 

tem como foco de estudo uma estrutura chamada grafo. Os primeiros problemas na teoria dos 

grafos consistiam em encontrar soluções para enigmas ou “puzzles” matemáticos (ALEKSE-

EV; KOZYREV; SAPOZHENKO, 2013). Um destes conhecidos problemas é o chamado 
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problema das pontes de Königsberg e foi estudado por Euler, em 1736, que provou haver 

condições que tornam possível passar por todas as conexões (pontes) sem que estas sejam 

repetidas. Mais tarde teve origem outro conhecido problema dentro da teoria dos grafos, cha-

mado problema das quatro cores, formulado em meados do século 19. Em estudos iniciais, 

esse problema foi tratado como um puzzle matemático, porém posteriormente deu origem a 

estudos mais sérios de interesse teórico e prático. Desde então estudos semelhantes a este ve-

em contribuindo com várias áreas de aplicação, tais como a física, química, engenharia elétri-

ca, biologia e economia (ALEKSEEV; KOZYREV; SAPOZHENKO, 2013). Os resultados e 

métodos desses estudos são utilizados na resolução de problemas de transporte, em problemas 

de alocação de tarefas, na identificação de gargalos no planejamento e controle do desenvol-

vimento de um projeto, na modelagem de processos tecnológicos complexos, entre outros 

(ALEKSEEV; KOZYREV; SAPOZHENKO, 2013). 

Como um dos papeis de um grafo é o de modelagem de processos e sistemas represen-

tados por relações entre elementos, no presente trabalho, é possível interpretar um texto como 

um conjunto de palavras inter-relacionadas, de forma que um grafo é estabelecido tendo-se as 

palavras como vértices e os critérios que unem ou relacionam as mesmas como arestas. 

2.2.2 Definição Formal 

Um grafo G é um par ordenado (V, A) formado por um conjunto de |V| vértices, dado por V = 

{v1, v2, ..., v|V|}, e um conjunto de |A| arestas, dado por A = {a1, a2, ..., a|A|}, sobre o qual é 

definida a função de incidência : A →  V
2
. A função de incidência mapeia cada aresta a um 

par de vértices não necessariamente ordenados e não necessariamente distintos (BRONS-

HTEIN et al., 2004). Logo, se cada aresta a  A é associada a um par não ordenado {u, v}, 

de vértices u, v  V, então G é chamado grafo não direcionado ou não orientado. De forma 

análoga, se cada aresta a  A é associada a um par ordenado (u, v) desses mesmos vértices, 

então G é chamado grafo direcionado ou digrafo e suas arestas são chamadas arcos ou ares-

tas direcionadas. Grafos que apresentam arestas e arcos são chamados grafos mistos 

(BRONSHTEIN et al., 2004). 

No presente trabalho, dado um grafo G = (V, A), uma aresta é denotada por a  A. En-

tretanto, também é possível escrever a mesma nas seguintes formas: 
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1) Aresta a denotada por ak: na qual é destacada a informação sobre a posição da aresta a 

no conjunto A, sendo k = 1, ..., |A|; 

2) Aresta a denotada por aij: na qual é destacada a informação sobre um par de vértices 

vi, vj  V associados à aresta a por meio da função de incidência (a), sendo vi, vj  V 

e i, j = 1, ..., |V|; ou 

3) Aresta a denotada por    
 : na qual são destacadas as duas informações anteriores. 

Tanto o índice k quanto os índices i e j podem ser omitidos se sua informação for des-

necessária. Além disso, a notação de um dado par não necessariamente ordenado de vértices 

vi, vj  V, associados a uma aresta a  A, é escrita unicamente como (vi, vj), devendo ser in-

formado se este é ordenado ou não. No caso de pares não ordenados, assume-se a ordem (vi, 

vj) se i  j, ou (vj, vi), se i  j. 

2.2.3 Representação Gráfica 

A partir da definição de um grafo G é possível estabelecer uma notação gráfica que permite a 

representação e visualização do mesmo. Nessa notação os vértices correspondem a pontos ou 

círculos e as arestas a linhas ou setas que ligam um vértice ao outro (BRONSHTEIN et al., 

2004). Além disso, é possível rotular tanto vértices quanto arestas com alguma informação 

numérica ou textual.  

A representação gráfica adotada no presente trabalho denota um vértice por meio de 

um círculo contendo uma informação numérica ou textual em seu interior, e uma aresta por 

meio de uma linha simples ou seta que liga um par de vértices, à qual também é possível atri-

buir um rótulo. 

Exemplos: 

Sejam G1, G2 e G3 os grafos adaptados de (BRONSHTEIN et al., 2004) para os quais são da-

das, na Figura 2.3, as respectivas representações gráficas. Em cada representação uma das três 

notações de aresta é adotada, respectivamente. O grafo não direcionado G1 é formado pelo 

conjunto de vértices V1 = {v1, v2, v3, v4} e pelo conjunto de arestas A1 = {a1, a2, a3, a4, a5}. Já 

o grafo direcionado G2 é formado pelo conjunto de vértices V2 = {v1, v2, v3, v4} e  pelo conjun-

to de arestas A2 = {a31, a12, a41, a42, a33}. Por fim, o grafo misto G3 é formado pelo conjunto 

de vértices V3 = {v1, v2, v3, v4} e pelo conjunto de arestas A3 = { 1 
1 ,    

 ,    
 ,    

 ,    
 }.  
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Figura 2.3 - Em (a) é dada a representação gráfica do grafo não direcionado G1, enquanto em (b) essa represen-

tação é feita para o grafo direcionado G2. Em (c), o grafo misto G3 também é representado graficamente. 

2.2.4 Conceitos Adicionais 

Em relação ao grafo G definido anteriormente, bem como à sua representação gráfica, alguns 

conceitos adicionais devem ser destacados, pois são essenciais à elaboração do modelo de 

representação de textos a ser proposto. A seguir são discutidos os conceitos de adjacência 

(Seção 2.2.4.1), grafos simples (Seção 2.2.4.2), grau de um vértice (Seção 2.2.4.3) e grafos 

ponderados (Seção 2.2.4.4). 

2.2.4.1 Adjacência 

Dados os vértices u, v  V, se o par ordenado (u, v) pertence ao conjunto de arestas A, então o 

vértice u, chamado ponto inicial, é dito adjacente ao vértice v, chamado ponto terminal, e 

tanto u quanto v correspondem a um ponto final. Em uma aresta não direcionada a = {u, v}  

A, a adjacência é definida de forma análoga, sendo u adjacente a v e tanto u como v seus pon-

tos finais (BRONSHTEIN et al., 2004). Entretanto, deve-se observar que nesse último caso, 

tanto u quanto v podem ser considerados pontos iniciais ou terminais, pois não há uma ordem 

fixa estabelecida para os mesmos. Quando os vértices u e v são adjacentes em relação a uma 

aresta, o vértice u é dito vizinho do vértice v (GROSS; YELLEN, 2006). 

Exemplos: 

Seja G1 = (V1, A1) um grafo não direcionado e G2 = (V2, A2) um grafo direcionado. Dados os 

vértices u1, v1  V1 e u2, v2  V2, e as arestas a1 = (u1, v1)  A1 e a2 = (u2, v2)  A2. Considera-

se que os vértices u1 e v1 são adjacentes e ambos u1 e v1 são pontos finais da aresta a1. De 

forma análoga, os vértices u2 e v2 são adjacentes, sendo u2 o ponto inicial e v2 o ponto final da 
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aresta a2. A Figura 2.4 apresenta a notação gráfica das arestas a1 e a2, nas quais são estabele-

cidas as respectivas relações de adjacência entre os vértices u1, v1  V1 e u2, v2  V2. 

 

Figura 2.4 - Representação gráfica das arestas a1  A1, em (a), e a2  A2, em (b), nas quais u1 é adjacente a v1 e 

u2 é adjacente a v2, respectivamente. 

2.2.4.2 Grafos Simples 

Quando uma coleção de uma ou mais arestas é associada a um mesmo par não necessariamen-

te ordenado de vértices, a mesma é chamada aresta múltipla ou multiaresta (BRONSHTEIN 

et al., 2004). Além disso, se os pontos finais de uma aresta são coincidentes, então a mesma é 

chamada laço (BRONSHTEIN et al., 2004). Todo grafo que apresenta algum dos elementos 

anteriores, ou ambos, é chamado multigrafo ou pseudografo. Caso contrário, um grafo que 

não apresenta laços nem arestas múltiplas é chamado grafo simples (BRONSHTEIN et al., 

2004).  

Exemplo: 

Seja G1 = (V, A1) um grafo não direcionado que contém laços e arestas múltiplas, ou seja, um 

multigrafo, e G2 = (V, A2), um grafo não direcionado simples. O conjunto de vértices V = {v1, 

v2, v3} é comum aos dois grafos. Em G1 é definido o conjunto de arestas A1 = {a12, a13, a14, 

a34, a34, a44}, no qual a4 e a5 são arestas múltiplas e a6 corresponde a um laço. Em G2 é defi-

nido o conjunto de arestas A2 = {a12, a13, a14, a34}. Na Figura 2.5 são dadas as representações 

gráficas de G1 e G2. 
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Figura 2.5 - Representação gráfica do multigrafo G1, em (a), e do grafo simples G2, em (b). 

2.2.4.3 Grau de um Vértice 

Em um grafo não direcionado G, o grau g é um valor que corresponde ao número arestas in-

cidentes em um vértice v  V, ou seja, arestas que apresentam v como um de seus pontos fi-

nais (GROSS; YELLEN, 2006). Assim, dados os vértices i, j  V e dado o conjunto de inci-

dência Iv = {v | (i, v)  A ou (v, j)  A} de arestas nas quais um ou ambos os pontos finais 

coincidem com v. O cálculo de g pode ser realizado tal como na Equação 2.6:  

g(v) = |Iv| 2.6 

sendo |Iv| o número de elementos no conjunto Iv. 

Além disso, se G é direcionado, então o vértice v apresenta dois valores de grau distin-

tos, chamados grau de entrada  
 
 (v) e grau de saída  

 
 (v), sendo  

 
 (v) o número de arcos 

que têm v como vértice terminal e  
 
 (v) o número de arcos que têm v como vértice inicial. 

Com isso, dado o vértice i  V e dado o conjunto incidência   
  = {v | (i, v)  A} de arestas que 

têm v como ponto terminal, o grau de entrada  
 
 (v) pode ser calculado pela Equação 2.7:  

 
 
 (v) = |  

 | 2.7 

sendo |  
 | o número de elementos no conjunto   

 . 

De forma análoga, dado o vértice j  V e o conjunto de incidência   
  = {v|(v, j)  A} 

de arestas que tem v como ponto inicial, o grau de saída  
 
 (v) pode ser obtido pela Equação 

2.8:  
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 (v) = |  

 | 2.8 

sendo |  
 | o número de elementos no conjunto   

 . 

Exemplo: 

Dados os grafos G1 = (V1, A1) e G2 = (V2, A2), sendo G1 um grafo não direcionado formado 

pelo conjunto de vértices V1 = {v1, v2, v3, v4} e arestas A1 = {a12, a13, a14, a22, a23}, e  sendo G2 

um grafo direcionado formado pelo conjunto de vértices V2, os mesmos de V1, e arestas A2 = 

{a13, a14, a34}. A Figura 2.6, a seguir, trás as respectivas representações gráficas de G1 e G2. 

 

Figura 2.6 - Representação gráfica do grafo não direcionado G1, em (a), e do grafo direcionado G2, em (b). 

Para os vértices de G1, segundo a Equação 2.6 são obtidos os seguintes graus: g(v1) = 

3, g(v2) = 4, g(v3) = 2 e g(v4) = 1. No caso de G2, segundo a Equação 2.7 são obtidos os graus 

de entrada:  
 
 (v1) = 0,  

 
 (v2) = 0,  

 
 (v3) = 1 e  

 
 (v4) = 2. Ainda em G2, segundo a Equação 

2.8, são obtidos os seguintes graus de saída:  
 
 (v1) = 2,  

 
 (v2) = 0,  

 
 (v3) = 1 e  

 
 (v4) = 0.  

Deve-se observar que no caso de um vértice apresentar um laço não direcionado, tal 

como em v2  V1, a incidência nesse vértice é contada duas vezes (BRONSHTEIN et al., 

2004). Além disso, supondo que o laço a22  A1 é direcionado, então a incidência deste em v2 

é contada uma vez em relação ao grau de entrada  
 
 (v2) e uma vez em relação ao grau de saí-

da  
 
 (v2). (BRONSHTEIN et al., 2004). 
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2.2.4.4 Grafos Ponderados 

Dado um grafo G = (V, A), seja : A →   a função de incidência que associa um número real 

r   a cada aresta a  A, então G  = (V, A, ) é chamado grafo valorado ou ponderado e 

(a) é chamado peso ou comprimento da aresta a (BRONSHTEIN et al., 2004). 

Da forma análoga às notações que uma aresta a  A pode assumir, é possível apresen-

tar o peso ou custo c da mesma, dado por (a) = c, das seguintes formas:  

1) ck: quando se deseja apresentar a posição k da aresta ak no conjunto A, sendo k = 1, ..., 

|A|; 

2) cij: quando se deseja apresentar o par de vértices (vi, vj) associado à aresta a  A, sendo 

vi, vj  V e i, j = 1, ..., |V|; e 

3)   
  
: quando se deseja apresentar ambas as informações anteriores. 

Exemplo: 

O grafo ponderado G = (V, A, ) pode ser definido segundo um conjunto de vértices V = {v1, 

v2, v3, v4}, um conjunto de arestas A = {a12, a13, a24} e um conjunto de pesos  = {c12, c13, c24} 

atribuídos às arestas de A, dados pelas respectivas funções de incidência (a12), (a13), (a24). 

A Figura 2.7 mostra a representação gráfica do grafo valorado G.  

 

Figura 2.7 - Exemplo de grafo valorado, dado por G = (V, A, ), em sua representação gráfica. 

  



30 

 

 

 

2.3 MEDIDAS DE CENTRALIDADE 

Nesta seção é apresentado o conceito de centralidade em grafos, que consiste na identificação 

dos vértices mais importantes segundo diferentes interpretações destes em relação à estrutura 

de um grafo. Essas interpretações são formalizadas pela definição das chamadas medidas de 

centralidade. Na Seção 2.3.1 o conceito de centralidade em grafos é discutido. Na Seção 

2.3.2, são apresentadas as principais medidas de centralidade na literatura. Por fim, na Seção 

2.3.3 são dados exemplos de aplicação das principais medidas. 

2.3.1 Centralidade em Grafos 

A análise de redes ou network analysis tem um papel fundamental no estudo de sistemas 

complexos de cunho tecnológico, biológico e social. Alguns exemplos desses sistemas em 

aplicações do mundo real são: Internet, regulação gênica, organizações empresariais, colabo-

rações científicas, redes sociais, entre outros (HWANG et al., 2008). O objetivo desse estudo 

é identificar componentes ou propriedades importantes em uma rede e pode ser alcançado 

pela aplicação de várias medidas da centralidade dos vértices nessa rede. 

No âmbito da análise de redes sociais, o conceito de centralidade é estudado com o 

objetivo de definir a importância dos elementos de uma rede social, chamados atores, e con-

siste em estimar ou medir o poder de um ator em disseminar informações e influenciar outros 

atores. Essa capacidade pode ser calculada por métricas estabelecidas em termos das comuni-

cações diretas, comunicações indiretas e da intermediação de comunicações realizadas por um 

ator (HANNEMAN, 2003). 

Uma rede social pode ser modelada de forma matemática por meio de um grafo, no 

qual os vértices correspondem aos atores e as arestas correspondem às relações entre esses 

atores. Alguns exemplos dessas relações podem ser dados por círculos de amizade, troca de 

mensagens, colaborações científicas, entre outros (HANNEMAN, 2003). 

Algumas das primeiras noções de centralidade em grafos foram levantadas por Bave-

las (1950), Beauchamp (1965) e Sabidussi (1966). Como as abordagens propostas por esses 

autores levavam em conta apenas redes sem componentes desconexos, abordagens que preen-

chem essa lacuna foram propostas posteriormente, dentre as quais se destacam as de Niemi-

nen (1974), tratando da centralidade de grau, e Freeman (1977), propondo novas medidas 
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baseadas na centralidade por intermediação de relações entre os nós de uma rede. Em Free-

man (1978) é discute a medida de centralidade baseada em proximidade. Essas medidas são 

apresentadas a seguir. 

2.3.2 Principais Medidas de Centralidade 

Existem diversas formas por meio das quais é possível determinar a importância de um vérti-

ce em um grafo G  (V, A). Algumas dessas formas correspondem às principais medidas de 

centralidade propostas na literatura, sendo estas as centralidades de grau, proximidade, inter-

mediação e autovetor. A seguir, na Seção 2.3.2.1 é apresentada a centralidade de grau. Na 

Seção 2.3.2.2 é apresentada a centralidade de proximidade. Na Seção 2.3.2.3 é apresentada a 

centralidade de excentricidade e na Seção 2.3.2.4 é apresentada a centralidade de intermedia-

ção. 

2.3.2.1 Centralidade de Grau 

A centralidade de grau (degree centrality), denotada por C
D
, define a importância de um vér-

tice v  V de acordo com o seu grau, ou seja, o número de arestas que incidem em v. O valor 

obtido com essa medida quantifica o nível de interação de um elemento com outros em uma 

dada coleção (NIEMINEM, 1974). Esse valor pode ser calculado segundo a Equação 2.9.  

C
D
(v)  g(v) 2.9 

sendo g(v) o grau do vértice v, dado pela Equação 2.6. 

2.3.2.2 Centralidade de Proximidade 

A centralidade de proximidade (closeness centrality), denotada por C
C
, pode ser definida co-

mo o inverso do distanciamento (farness) de um vértice. Essa medida indica que quanto mais 

importante é um vértice, menor é sua distância em relação a todos os outros. Dessa forma, o 

valor do distanciamento pode ser obtido pela soma de cada distância mínima ou geodésica, 

denotada por d, entre um vértice v e um dos demais pertencentes a V, e pode ser calculado 

conforme a Equação 2.10 (FREEMAN, 1978). 

 
 (  )  

1

∑       

 2.10 
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sendo dij a distância mínima entre os vértices vi e vj pertencentes a V, sendo vi ≠ vj e i, j  1, ..., 

|V|. 

2.3.2.3 Centralidade de Excentricidade 

De forma análoga à centralidade de proximidade, é definida a centralidade de excentricidade 

ou eccentricity centrality (C
E
). A excentricidade de um vértice v é dada pela maior distancia 

mínima entre v e algum dos demais vértices em V. O valor dessa medida pode ser obtido a 

partir da Equação 2.11. 

 
 
(  )     

     
{   } 2.11 

sendo dij a maior distância mínima entre o vértice vi e um dos vértices em V, dado por vj, tal 

que vi ≠ vj e i, j  1, ..., |V|. 

2.3.2.4 Centralidade de Intermediação 

A centralidade de intermediação (betweenness centrality), denotada por C
B
, mede a efetivida-

de de um vértice em conectar o maior número possível de regiões em um grafo. Nesse caso, 

um vértice v é considerado importante quanto se faz presente em um alto número de caminhos 

mínimos entre dois vértices quaisquer, ou seja, quando v é intermediário em muitas relações 

entre dois vértices não necessariamente adjacentes de V. Por exemplo, em uma rede de comu-

nicações essa medida informa que um vértice ou nó intermediário n, na comunicação de mui-

tos vértices, tem alta capacidade de controlar o fluxo de informação transmitido. Logo, quanto 

maior o número de nós cuja comunicação depende de n, maior é o ganho de importância de n. 

Entretanto, se as comunicações intermediadas por n também forem intermediadas por outros 

nós, a importância de n diminui (FREEMAN, 1977). O valor da medida de intermediação 

pode ser obtido conforme a Equação 2.12. 

 
 (  )  ∑  

   
 

     ,   

 2.12 

sendo jk o número de caminhos mínimos entre os vértices vj e vk, e    
  o número de caminhos 

mínimos entre vj e vk que passam pelo vértice vi, sendo vi ≠ vj ≠ vk e i, j, k  1, ..., |V|. 
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2.3.3 Exemplos de Aplicação de Medidas de Centralidade 

A utilização das medidas de centralidade apresentadas anteriormente pode ser exemplificada a 

partir do grafo G = (V, A). O grafo não direcionado G é formado pelo conjunto de vértices V = 

{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} e pelo conjunto de arestas não direcionadas A = {a12, a13, a24, a34, a45, a46, 

a47}. É importante observar que as medidas de centralidade podem ser aplicadas tanto a grafos 

ponderados quando não ponderados. No caso dos grafos utilizados nos exemplos a seguir são 

definidas arestas sem peso. Na Figura 2.8 é dada a representação gráfica para o grafo G antes 

de qualquer medida de centralidade ser aplicada.  

 

Figura 2.8 - Representação gráfica do grafo não direcionado G = (V, A). 

Aplicando a medida de centralidade baseada em grau C
D
, os vértices do grafo G assu-

mem a configuração dada pela representação gráfica da Figura 2.9. 

 

Figura 2.9 - Representação gráfica do grafo G destacando os vértices de forma proporcional à centralidade de 

grau C
D
. 
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Segundo a interpretação da centralidade de um vértice por meio de seu grau, é possível 

observar na que o vértice 4, de maior grau, tem ligações diretas com a maioria dos outros vér-

tices. Sendo assim, o vértice 4 pode ser considerado o ator de maior poder de comunicação e 

influência, assumindo que o grafo G modela uma rede social. Os demais vértices têm menores 

valores segundo a centralidade de grau, pois estabelecem poucas conexões diretas, ou seja, 

são vértices menos influentes. 

Ao ser aplicada a medida de centralidade baseada em proximidade C
C
 a cada vértice 

de G, a representação gráfica desse mesmo grafo assume a dada pela Figura 2.10. 

 

 

Figura 2.10 - Representação gráfica do grafo G destacando os vértices de forma proporcional à centralidade de 

proximidade C
C
. 

Em relação à medida C
C
 aplicada sobre os vértices de G, conforme é mostrado na Fi-

gura 3, é possível notar que os vértices 4, 2 e 3 são aqueles considerados mais próximos a 

todos os outros. Logo, são os vértices mais centrais em G. Isso ocorre porque estes apresen-

tam os menores caminhos mínimos até os demais vértices. Diferentemente, os vértices 1, 5, 6 

e 7 são considerados os mais distantes, ou menos centrais, em G. O caminho mínimo para 

estes requer a passagem por vários vértices intermediários, o que resulta em custos mais altos. 

O cálculo dos caminhos mínimos de um vértice a todos os demais pode ser realizado por algo-

ritmos específicos tais como Prim, Floyd-Warshall, Djikstra, por exemplo (PALSHIKAR, 

2007). 

A medida análoga à proximidade, isto é, a excentricidade C
E
 quando aplicada aos vér-

tices em G resulta na configuração dada pela representação gráfica da Figura 2.11, a seguir. 
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Figura 2.11 - Representação gráfica do grafo G destacando os vértices de forma proporcional à centralidade de 

excentricidade C
E
. 

Conforme pode ser observado, os vértices 1, 5, 6 e 7 são os mais excêntricos em G. Is-

so ocorre pelo fato destes serem os vértices que apresentam a maior distância geodésica até 

um dos demais vértices. Nesse caso, esses quatro vértices apresentam as mesmas distâncias. 

Os vértices considerados mais centrais segundo a medida de proximidade, anterior, nesse caso 

são aqueles que apresentam o menor valor de excentricidade. Diante disso, é possível notar 

uma complementaridade entre as medidas C
C
 e C

E
, pois os vértices considerados mais centrais 

em uma são os menos centrais na outra. 

O resultado da aplicação da medida baseada em intermediação C
B
 resulta na seguinte 

configuração da representação gráfica de G, dada na Figura 2.12.  

 

Figura 2.12 - Representação gráfica do grafo G destacando os vértices de forma proporcional à centralidade de 

intermediação C
C
. 

No último exemplo, baseado na centralidade de intermediação, os vértices 4, 2 e 3 no-

vamente são destacados como os mais importantes em G. O alto valor obtido com a aplicação 

da medida C
B
 é decorrente do alto número de caminhos mínimos que passam por estes mes-
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mos vértices, ou seja, esses vértices estão presentes em muitas interações diretas ou indiretas 

com outros vértices em G. Assumindo que G modela uma rede de comunicação, os vértices 

que possuem maior valor de intermediação têm a maior capacidade de controlar o fluxo de 

informação transmitido pela rede. 

2.4 EXTRAÇÃO DE PALAVRAS-CHAVE 

Uma palavra-chave pode ser entendida como a menor unidade de um ou mais termos que sin-

tetiza e identifica o conteúdo de um documento de texto completo permitindo, assim, uma 

representação simplificada desse documento ou podendo servir como referência em uma pes-

quisa (KAUR; GUPTA, 2010; ROSE et al., 2010). Definir palavras-chave automaticamente é 

uma tarefa central do processamento automático de documentos de texto e consiste em identi-

ficar conjuntos de palavras ou sentenças que possam representar o conteúdo de um ou mais 

documentos de forma sucinta (KAUR; GUPTA, 2010). Suas aplicações incluem indexação 

automática, sumarização de textos, recuperação de informação, otimização de motores de 

busca, classificação, agrupamento, filtragem, catalogação, detecção de tópicos e visualização 

de informação (KAUR; GUPTA, 2010). 

Normalmente a definição das palavras-chave de um documento é realizada pela atri-

buição manual, que pode seguir uma taxonomia fixa ou o julgamento dos próprios autores 

(ROSE et al., 2010). Dessa forma, ler e resumir os conteúdos de grandes volumes de texto em 

um pequeno conjunto de termos torna-se uma tarefa árdua, podendo ser impraticável devido à 

rapidez com que uma quantidade massiva de dados é gerada e disseminada continuamente. 

Isso acarreta a demanda por técnicas automáticas capazes de recuperar a informação que se 

deseja (LOTT, 2012). Assim sendo, o uso de palavras-chave obtidas automaticamente visa 

melhorar a funcionalidade dos sistemas de recuperação de informação, pois possibilita a ela-

boração de consultas fáceis de definir, revisar, lembrar e compartilhar (ROSE et al., 2010). 

Além disso, o grande volume de dados gerados dificulta a absorção desse conteúdo pela revi-

são completa de todos os materiais de texto, sendo necessários métodos de indexação e suma-

rização que forneçam as informações mais relevantes com precisão (KAUR; GUPTA, 2010). 

Segundo (ROSE et al., 2010), dependendo da abordagem utilizada, a tarefa de extra-

ção automática de palavras-chave pode operar de duas formas em relação ao corpus. A pri-

meira forma de operação pode ser chamada extração de palavras-chave orientada ao corpus, 

que depende do corpus, ou seja, de uma base de dados textuais. Já a segunda forma é chamada 
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extração de palavras-chave de documentos individuais e depende de um único documento 

para realizar a tarefa de extração, independentemente do corpus.  

Embora as abordagens de extração de palavras-chave sejam distintas em seu funcio-

namento, busca-se um mesmo propósito e são seguidas duas etapas. A primeira consiste em 

definir uma heurística, como medida de similaridade, frequência de ocorrência de termos ou 

relações pré-determinadas entre palavras, enquanto a segunda visa localizar e definir um con-

junto de palavras ou sentenças que possam descrever o tema ou a informação de um texto 

com precisão (LOTT, 2012). 

Segundo Zhang et al. (2008), existem quatro categorias de abordagens dividindo os 

métodos de extração automática de palavras-chave: 

1) Abordagens estatísticas simples: que não requerem o treinamento do algoritmo e uti-

lizam informações estatísticas das palavras para definir as palavras-chave, como fre-

quência de termos (LUHN, 1957), medida TF-IDF (SALTON; YANG; YU, 1975), n-

gramas (COHEN, 1995), coocorrência de palavras (MATSUO; ISHIZUKA, 2004), 

PAT-tree (CHIEN, 1997), entre outras. 

2) Abordagens linguísticas: nas quais são usadas as características linguísticas das pala-

vras, incluindo análise sintática (HULTH, 2003), análise léxica (ERCKAN; CI-

CEKLI, 2007), análise do discurso (DENNIS, 1967; SALTON; BUCKLEY, 1991), 

entre outras. 

3) Abordagens de aprendizagem de máquina: que utilizam palavras-chave extraídas 

de documentos por treinamento e as aplica a um modelo para encontrar novos docu-

mentos. Dentre os métodos conhecidos estão Naive Bayes (FRANK; PAYNTER; 

WITTEN, 1999), Support Vector Machines (ZHANG et al., 2006), Bagging (HULTH, 

2003), entre outras. Também existem algumas ferramentas desenvolvidas com este 

propósito, como o KEA – Keyword Extraction Algorithm (FRANK; PAYNTER; 

WITTEN, 2006) e o GenEx (TURNEY, 1999), por exemplo. 

4) Abordagens diversas ou híbridas: que buscam combinar as abordagens anteriores ou 

novas, por meio de algum conhecimento heurístico na realização da tarefa de extração 

de palavras-chave. 
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Esse trabalho propõe um modelo não supervisionado para extração de palavras-chave, 

sendo incluído na quarta abordagem. Para isso, será utilizada uma estrutura baseada em grafos 

para a representação de um conjunto de documentos. Essa estrutura será definida no Capítulo 

3, no qual é apresentada a contribuição do trabalho realizado. 

2.5 TRABALHOS RELACIONADOS 

Nesta seção será feita uma breve revisão dos principais trabalhos mencionados em cada uma 

das abordagens de extração de palavras-chave e na literatura de representação de textos base-

ada em grafos. O modelo proposto para representação de documentos de texto nessa pesquisa 

tem como base o trabalho de Jin e Srihari (2007). Há ainda outras pesquisas semelhantes na 

literatura, como os trabalhos de Ohsawa, Benson e Yachida (1998), Jin e Srihari (2007), e 

Zhou et al. (2010). Chahine et al. (2008) e Litvak e Last (2008), além de proporem formas de 

representação por meio de grafos, realizam a tarefa de extração de palavras-chave. Na Seção 

2.5.1 serão apresentados os trabalhos de extração de palavras-chave e na Seção 2.5.2 serão 

vistos os trabalhos de representação de textos baseada em grafos. 

2.5.1 Extração de Palavras-Chave 

Dentre os trabalhos existentes na literatura de extração de palavras-chave, no presente traba-

lho serão apresentados a seguir aqueles propostos por Luhn (1957), Salton et al. (1975),  

Frank et al. (1999), Hulth (2003),  Matsuo e Ishizuka (2004),  Zhang et al. (2006), e Erckan e 

Cicekli (2007). 

Luhn (1957) propôs que a transmissão de ideias escritas busca utilizar as palavras que 

mais dão significado ao assunto abordado. A escolha dessas palavras é realizada de acordo 

com uma probabilidade. Além disso, essas palavras podem variar de autor para autor. Dessa 

forma, foi proposto um método estatístico para a resolução de tal problema. Esse método é 

composto pelos seguintes passos: análise estatística de uma coleção de documentos em um 

domínio de interesse; estabelecimento de um conjunto de “noções” e do vocabulário pelo qual 

estas podem ser expressas; compilação de um índice e dicionário do tipo tesauro; codificação 

automática de documentos pela máquina com o auxílio desse dicionário; codificação de nota-

ções topológicas (estruturas de árvore); codificação da informação; estabelecimento de um 

padrão de busca para encontrar as informações pertinentes; e programação das máquinas 

apropriadas para realizar a busca. 
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Salton et al. (1975) propuseram uma técnica conhecida como análise de valor discri-

minante, que gera um ranking das palavras de um texto de acordo com sua capacidade em 

diferenciar e identificar os documentos de uma coleção um do outro. Assim, o valor de um 

termo depende de quanto a separação média entre documentos individuais muda quando um 

dado termo é atribuído para a identificação de conteúdo. O valor de peso atribuído aos termos 

utiliza a medida de frequência TF-IDF, anteriormente explorada no trabalho de Jones (1972). 

Em Robertson (2004) o funcionamento desse método é analisado e discutido. 

Em Frank et al. (1999) foi discutido um dos principais conceitos em sumarização, 

agrupamento e busca de tópicos: a definição automática de frases-chave. A ideia desse traba-

lho foi atribuir tais frases-chave aos documentos de forma automática, buscando solucionar o 

problema de atribuição manual realizada por indexadores humanos. Uma frase-chave corres-

ponde a uma composição de termos relacionados semanticamente no texto, capaz de resumir 

os principais tópicos deste da mesma forma que uma palavra-chave. O método de aprendiza-

gem de máquina Naïve-Bayes foi utilizado para essa tarefa.  

Em Hulth (2003) foi desenvolvido um método que utiliza aprendizagem de máquina 

supervisionada e acrescenta conhecimento linguístico para a representação dos termos, tal 

como a análise sintática, ao invés de se basear apenas em medidas estatísticas. Também são 

utilizados os conceitos de segmentação de termos em frases nominais (do inglês noun-phrase 

chunking ou NP-Chunking), ou seja, frases que não contém verbos.  

Matsuo e Ishizuka (2004) propuseram uma abordagem que utiliza a noção de coocor-

rência entre palavras. Nessa abordagem, primeiramente são extraídos os termos mais frequen-

tes e, em seguida, um conjunto coocorrência entre cada termo e os termos mais frequentes. A 

distribuição de coocorrência informa o quão importante é um termo em um documento da 

seguinte maneira: se a distribuição de probabilidade da coocorrência entre um termo a e os 

termos mais frequentes tende a um subconjunto de termos frequentes em particular, o termo a 

é provavelmente uma palavra-chave. O grau da tendência dessa distribuição é medido pela 

distribuição 
2
. 

Após o trabalho de Frank et al. (1999), os autores propuseram uma ferramenta para 

extração de frases-chave chamada KEA (do inglês Keyphrase Extraction Algorithm, ou Algo-

ritmo de Extração de Frases-Chave) (FRANK; PAYNTER; WITTEN, 2006). Essa ferramenta 

fornece metadados semânticos que sumarizam e caracterizam documentos, sendo capaz de 
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extrair frases-chave de textos automaticamente. A ferramenta calcula valores de peso para 

cada frase-chave e utiliza um algoritmo de aprendizagem de máquina para predição da quali-

dade das frases-chave. Para isso, primeiramente é construído um modelo de predição por meio 

de um conjunto de documentos de treinamento, no qual as frases-chave são pré-definidas. 

Após isso, o modelo é utilizado para encontrar frases-chave em novos documentos recebidos. 

Zhang et al. (2006) propuseram a utilização de informações contextuais locais e glo-

bais para a tarefa de extração de palavras-chave, pois muitos dos métodos existentes utiliza-

vam apenas as informações globais, o que restringia seus desempenhos nessa tarefa. O méto-

do proposto para a realização dessa tarefa se apoia em máquinas de vetores suporte (do inglês 

Support Vector Machines – SVM). 

Erckan e Cicekli (2007) propuseram que palavras-chave podem ser consideradas como 

versões condensadas de documentos e formas curtas de seus resumos. Também foi utilizada 

aprendizagem supervisionada. Em seu trabalho foi incorporada a utilização de cadeias léxicas, 

as quais carregam um conjunto de palavras semanticamente relacionadas em um texto. 

Além dos trabalhos discutidos, a literatura de extração de palavras-chave conta tam-

bém com os trabalhos de Wong e Yang (1975), Turney (1999), Wu et al. (2005), Alguliev e 

Aliguliyev (2005), Salton et al. (2007), Zhang et al. (2008),  Wartena et al. (2010) e Rose et 

al. (2010). Também existem abordagens que se baseiam em textos representados na forma de 

grafo, como será discutido a seguir. 

2.5.2 Extração de Palavras-Chave e Representação de Textos baseada em Gra-
fos 

Alguns modelos de representação de textos por meio de grafos podem sem encontrados em 

Ohsawa, Benson e Yachida (1998), Jin e Srihari (2007), Chahine et al. (2008), Litvak e  Last 

(2008), e Zhou et al. (2010). A seguir serão discutidos esses modelos, sendo alguns destes 

aplicados na tarefa de extração de palavras-chave (OHSAWA; BENSON; YACHIDA, 1998; 

CHAHINE et al., 2008; LITVAK; LAST, 2008). 

Proposto por Ohsawa, Benson e Yachida (1998), o KeyGraph é um método de extra-

ção de palavras-chave que representa textos na forma de grafo. Nesse método, da mesma for-

ma que a maioria dos demais métodos que se utilizam da representação de textos por meio de 

grafos, os termos de um texto correspondem aos vértices, enquanto os pares desses termos 

relacionados pelo critério de coocorrência correspondem às arestas. Primeiramente, o método 
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realiza a remoção de stopwords, então cria um grafo inicial a partir dos termos relacionados 

por coocorrência. Feito isso, são identificados os termos que unem dois subgrafos maxima-

mente conectados. Por fim, dentre os termos destacados no passo anterior, aqueles que apare-

cem em muitos componentes maximamente conectados são escolhidos como palavras-chave. 

Nesse método, os experimentos foram realizados com uma coleção de 5900 documentos no 

domínio de inteligência artificial. Os autores utilizaram as medidas de precisão, ou precision, 

e revogação, ou recall, na avaliação do desempenho do KeyGraph, comparando-o com méto-

dos baseados na medida TF-IDF e N-Gram. 

Jin e Srihari (2007) apresentam um modelo de representação no qual cada documento 

é transformado em um grafo. Para isso, esses documentos são convertidos em um formato 

intermediário que consiste de um vetor de termos. Assim, um termo, também chamado con-

ceito, corresponde a um nó e uma relação de coocorrência entre dois termos corresponde a um 

arco. Para cada arco é atribuído um peso, indicando a força com a qual os dois termos estão 

associados. A construção do grafo se dá pela ligação sequencial dos termos delimitados por 

uma janela de tamanho fixo N, isto é, um primeiro termo será ligado aos (N – 1) termos se-

guintes, o segundo aos (N – 2) seguintes e assim sucessivamente. Após a realização de todas 

as ligações dentro da janela, a mesma é deslocada em uma posição à frente e o processo de 

associação dos termos é repetido. 

Em Palshikar (2007), são utilizadas medidas de centralidade na definição de palavras-

chave para documentos individuais, os quais também são representados na forma de grafo. 

Cada termo é representado por um único vértice e cada aresta corresponde a um par de termos 

unidos por coocorrência em uma ou mais sentenças. Após o grafo ser construído, as medidas 

de centralidade são calculadas para cada vértice e um ranking é gerado. Vértices que ocupam 

as primeiras posições desse ranking correspondem às palavras-chave em potencial de um do-

cumento. Nos experimentos com esse método, o autor coletou notícias de 64 revistas indianas, 

abordando as categorias do meio ambiente, economia, defesa, saúde e cinema. O tamanho 

médio dessas notícias foi de 1352 palavras em 8208 caracteres. Como critério de avaliação da 

qualidade das palavras-chave obtidas, o autor comparou as palavras-chave do algoritmo com 

as palavras dos títulos das notícias. 

O trabalho proposto por Chahine et al. (2008) consiste de um método de extração de 

palavras-chave que recebe como entrada uma ontologia e um documento de texto simples, e 

retorna como saída um conjunto de palavras-chave contextualizadas do respectivo documento. 
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O modelo de ontologia recebido como entrada utiliza um recurso termino-ontológico, ou ter-

mino-ontological resource (TOR), baseado na categorização da Wikipédia. O recurso TOR é 

utilizado na criação de um grafo direcionado valorado que representa cada palavra, ou com-

posição de palavras. Para isso, essas palavras únicas ou compostas são comparadas com as 

entradas do recurso TOR. Se a comparação verifica uma igualdade entre as palavras, um grafo 

é construído tendo as mesmas como folhas. Dessa forma, a relação entre os vértices desse 

grafo é estabelecida com base em uma relação hierárquica com um conceito do recurso TOR. 

Após a construção desse grafo, é feita sua fusão ao grafo já consolidado que representa o texto 

inteiro. O método foi aplicado às bases Wikiversity e UNIT (um acrônimo do francês que em 

inglês corresponde a Engineering and Technology Digital University). A avaliação foi reali-

zada levando em conta as medidas: precisão, revogação e medida-F, ou F-measure. 

Em Litvak e Last (2008), é proposto um método baseado em duas abordagens, sendo uma 

supervisionada e outra não supervisionada. Na abordagem supervisionada, algoritmos de clas-

sificação são treinados a partir de uma coleção de documentos sumarizados e, dessa forma, 

um modelo de identificação é gerado. A abordagem não supervisionada consiste na aplicação 

do algoritmo HITS a um grafo textual, que segue o mesmo princípio de representação das 

técnicas anteriores, resultando em um ranking no qual os nós que ocupam as primeiras posi-

ções são tomados como palavras-chave. Os experimentos foram realizados com a base de 

artigos DUC2002, da Conferência de  Compreensão de Documentos (ou Document Unders-

tanding Conference), de 2002. Essa base contém 566 documentos na língua inglesa. O de-

sempenho do método foi avaliado segundo a sua acurácia, ou accuracy, taxa de verdadeiro 

positivo, ou true positive rate, e taxa de falso negativo, ou false negative rate. 
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3 MÉTODO TKG (TWITTER KEYWORD GRAPH) 

Neste capítulo será apresentado o método chamado Twitter Keyword Graph (TKG), proposto 

nessa dissertação com o objetivo de executar a tarefa de extração de palavras-chave em cole-

ções de mensagens provenientes do Twitter, chamadas tweets. Essas coleções serão represen-

tadas por meio de uma estrutura baseada em grafo, chamada grafo textual, na qual cada vérti-

ce corresponde unicamente a um termo e cada aresta corresponde à relação de coocorrência 

entre pares desses termos em um ou mais tweets.  

O método TKG é um processo realizado em três etapas, sendo que cada uma dessas 

etapas é composta por duas fases. Na primeira etapa é realizado o pré-processamento de uma 

coleção de tweets, os quais são submetidos às fases de Análise Léxica e Remoção de 

Stopwords. Na segunda etapa são estabelecidos os vértices e as arestas do grafo textual que 

representa essa coleção. Nessa etapa, os vértices são definidos na fase chamada Atribuição de 

Vértices, enquanto as arestas são definidas na fase de Atribuição de Arestas. Na terceira etapa, 

por fim, é realizada a extração de palavras-chave a partir do grafo textual segundo as fases de 

Cálculo de Centralidade e Ordenação dos Vértices. Para isso, primeiramente, medidas de cen-

tralidade são calculadas para cada vértice. Então, esses vértices são ordenados formando um 

ranking, no qual as primeiras posições são aquelas que apresentam possíveis palavras-chave. 

A Figura 3.1 ilustra a sequência de funcionamento do TKG baseada nessas três etapas e suas 

fases correspondentes. Cada uma dessas etapas será detalhada nas seções seguintes. 

 

Figura 3.1 - Sequência de funcionamento do método TKG: 1) Etapa de Pré-Processamento dos Documentos 

(tweets), consistindo das fases de Análise Léxica e Remoção de Stopwords; 2) Etapa de Construção do Grafo 

Textual, consistindo das fases de Atribuição de Vértices e Atribuição de Arestas; e 3) Etapa de Extração das 

Palavras-Chave, consistindo das fases de Cálculo de Centralidade e Ordenação dos Vértices. 
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3.1 PRÉ-PROCESSAMENTO DOS DOCUMENTOS 

O pré-processamento de uma coleção de tweets (Etapa 1) realizado no método TKG é consti-

tuído de duas fases, sendo a primeira a Análise Léxica (Fase 1) e a  segunda a Remoção de 

Stopwords (Fase 2). Um tweet submetido a esse processo é visto como um documento d  D, 

sendo D = {d1, d2, ..., d|D|} a coleção de |D| tweets coletados. Nessa etapa, quando o documen-

to di, i = 1, 2, ..., |D|, é submetido à análise léxica (Fase 1), seu conteúdo é separado em uni-

dades básicas de termos do documento, chamadas tokens. Feito isso, o documento di é subme-

tido à Fase 2, na qual são removidas as stopwords, isto é, os tokens altamente frequentes e 

pouco significativos, tais como artigos (“a”, “o”, “os”...), preposições (“a”, “com”, “de”...), 

etc. O resultado desse procedimento é o respectivo vetor de atributos ou tokens de di, dado por 

t
i
  P, sendo t

i
 = { 1

 ,   
 , ...,  

| i|
 } tal que |t

i
| é o número de tokens remanescentes em t

i
, sendo P 

o conjunto de vetores de tokens P = {t1, t2, ..., t|P|}, j = 1, 2, ..., |T| e T o conjunto de todos os 

|T| tokens obtidos a partir de todos os documentos pré-processados. 

3.2 CONSTRUÇÃO DO GRAFO TEXTUAL 

Na etapa de Construção do Grafo Textual (Etapa 2) é definido que cada token corresponde a 

um vértice e uma aresta corresponde a uma relação de co-ocorrência entre tokens. A partir 

disso, dado um conjunto de tokens T, é possível definir os vértices e as arestas de um grafo G 

= (V, A), sendo V = {v1, v2, ..., v|V|} o conjunto de vértices e A = {aij = (vi, vj) | vi, vj  V; i, j = 

1, ..., |V|} o conjunto de arestas. O processo realizado nessa etapa ocorre em duas fases: Atri-

buição de Vértices (Seção 3.2.1) e Atribuição de Arestas (Fase Seção 3.2.2). 

3.2.1 Atribuição de Vértices 

 

Na Fase 1, atribuição de vértices, é realizada a partir de uma leitura completa de um vetor de 

atributos t = {t1, t2, ..., t|t|}. Essa leitura é realizada respeitando a ordem na qual os tokens são 

dispostos em um tweet, de forma que para cada token em t é criado um vértice v correspon-

dente. O algoritmo desse processo, chamado Atribuição de Vértices (AV), é formalizado no 

Pseudocódigo 3.1, dado a seguir. 
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1 Algoritmo: AV, entrada: D, saída: V 

2 V, A   // Inicialização dos conjuntos V e A 

3 Para cada (t
i 
| i = 1, 2, ..., |D|), faça: 

4 Se (v
i
  V), então:  

5 v
i
  t

i
 

6 Adicionar v
i
 ao conjunto V 

7 Fim Se 

8 Fim Para cada 

9 Fim Algoritmo AV 

Pseudocódigo 3.1 - Descrição do algoritmo de atribuição de vértices (AV). 

3.2.2 Atribuição de Arestas 

Na Fase 2 a atribuição de arestas se dá pela aplicação de uma heurística que define o modo 

como as arestas são geradas. O trabalho de Jin e Srihari (2007) propõe uma técnica de geração 

de arestas baseada em janelas, na qual as arestas são formadas entre os pares de termos coo-

correntes. Nessa técnica, inicialmente é definido um valor w, que corresponde ao tamanho da 

janela. Definido esse valor, arestas são formadas entre o primeiro termo, ou termo alvo, e cada 

um dos seguintes dentro da janela. Feito isso, a janela se desloca em uma posição a diante do 

termo alvo.  

A Figura 3.2 ilustra o funcionamento desse método para um vetor de tokens t = {t1, t2, 

t3, t4, t5}. Nesse exemplo, em uma primeira iteração da técnica, a janela tem seu tamanho de-

finido como w = 3 e o termo t1 é escolhido como termo alvo. A partir disso, são formadas as 

arestas a12 e a13 entre os termos t1t2 e t1t3, que são coocorrentes com t1. Feito isso, a segunda 

iteração é realizada. Assim, a janela é deslocada uma posição à frente, sendo agora t2 o termo 

alvo. Definida a nova posição da janela e o termo alvo, as arestas a23 e a24 são formadas. Esse 

processo é repetido até o termo t3, pois a partir deste o índice máximo do vetor de tokens é 

ultrapassado.  
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Figura 3.2 – Exemplo de funcionamento da técnica para formação de arestas proposta por Jin e Srihari (2007). 

No método TKG são propostas duas variações dessas heurísticas, sendo definidos ta-

manhos de janela fixos em 2 termos e n termos. A primeira é chamada Definição de Vizinho 

mais Próximo, ou Nearest Neighbor Definition (NND), e a segunda é chamada Definição de 

Todos os Vizinhos, ou All Neighbors Definition (AND). 

Na heurística NND, o tamanho da janela é definido como w = 2. Logo, arestas são es-

tabelecidas por pares de tokens que assumem a mesma sequência na qual se encontram no 

documento original. Assim, é feita uma leitura do primeiro ao penúltimo token, de forma que 

uma aresta a é gerada para cada token ti e seu sucessor imediato ti + 1. Além disso, uma infor-

mação de peso baseada na frequência de co-ocorrência f desse par de tokens pode ser atribuída 

a cada aresta correspondente, sendo FA o conjunto de frequências de co-ocorrência respectivas 

às arestas de A. Esse processo pode ainda ser formalizado pelo algoritmo NND, dado no 

Pseudocódigo 3.2. 

1 Algoritmo: NND, entrada: t, saída: A: 

2 Para (ti, i = 1, 2, ..., |t|  1), faça: 

3 aij = (ti, ti + 1) 

4 Se (aij  A), então: 

5 Adicionar aij ao conjunto A 
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6 fij  1 

7 Adicionar fij ao conjunto FA 

8 Senão: 

9 zij  fij // O valor atual de fij é salvo 

10 Retirar fij atual do conjunto FA 

11 fij  zij + 1 

12 Adicionar fij atualizado ao conjunto FA 

13 Fim Se 

14 Fim Para 

15 Fim Algoritmo NND 

Pseudocódigo 3.2 - Descrição do algoritmo de atribuição de arestas segundo a heurística de definição de vizinho 

mais próximo (NND). 

Na heurística AND, o tamanho da janela é dado pelo número de tokens contidos em 

um vetor t. Embora a noção de proximidade entre termos seja levada em conta, essa noção 

não é limitada a apenas ao sucessor imediato de um termo. Nesse caso, para um dado vetor de 

tokens t, arestas são formadas entre todos os tokens que pertencem a este. Com isso, para um 

dado token t, a leitura sequencial na mesma ordem de ocorrência dos tokens é realizada para 

todos os tokens sucessores a t, sendo criada uma aresta para cada par resultante. A informação 

de peso das arestas, baseado na frequência de coocorrência das mesmas, também é adotada de 

forma análoga à heurística NND. O procedimento realizado por essa heurística pode ser for-

malizado por meio do algoritmo, chamado AND, dado no Pseudocódigo 3.3. 

1 Algoritmo: AND, entrada: t, saída: A: 

2 Para (ti, i = 1, ..., || – 1), faça: 

3 Para (tj, j = i + 1, ..., ||), faça: 

4 aij  (ti, tj) 

5 Se (aij  A), então: 

6 Adicionar aij ao conjunto A 

7 fij  1 

8 Adicionar fij ao conjunto FA 

9 Senão: 

10 zij  fij 
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11 Retirar fij atual do conjunto FA 

12 fij = zij + 1 

13 Adicionar fij ao conjunto FA 

14 Fim Se 

15 Fim Para 

16 Fim Para 

17 Fim Algoritmo AND 

Pseudocódigo 3.3 - Descrição do algoritmo de atribuição de arestas segundo a heurística de definição de todos 

os vizinhos (AND). 

No método TKG, a informação de peso das arestas estabelecidas pelas heurísticas 

NND e AND pode ser apresentada assumindo uma entre três heurísticas distintas. Essa infor-

mação heurística é capturada ao final da fase de definição das arestas, na Etapa 2. Sendo as-

sim, as possibilidades ou heurísticas do peso wij baseado na frequência fij de uma aresta aij, 

são:  

1) Arestas com peso unitário: nesse caso, a heurística correspondente é denotada por 

W
1
 e todas as arestas apresentam o mesmo peso, ou frequência, que assume unicamen-

te o valor wij = 1. 

2) Peso baseado na frequência de coocorrência: diferentemente do caso anterior, na 

segunda heurística, denotada por W
f
, o peso de uma aresta é visto como sua frequência 

de coocorrência absoluta. Logo, wij = fij.  

3) Peso baseado no inverso da frequência de coocorrência: por fim, na última heurís-

tica de variação do peso de uma aresta, denotada por W
1/f

, o peso w corresponde ao 

inverso da frequência de coocorrência fij. Logo, wij = 1/fij. 

De acordo com cada heurística de peso de aresta, o valor do peso wij de uma aresta aij 

é atualizado na matriz de pesos W ao final da execução dos algoritmos NND ou AND. Um 

algoritmo de Atribuição de Pesos (AP) que formaliza esse processo é dado pelo Pseudocódigo 

4. 

1 Algoritmo: AP, entrada: FA, saída: W: 

2 Para cada ( 
  

 
  FA | k = 1, ..., |A|), faça: 

3 Se (“heurística de peso W
1
”), então: 

4 wij  1 
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5 Senão Se (“heurística de W
f
”), então: 

6 wij   
  

 
 

7 Senão: // se a heurística W
1/f

 é assumida 

8 wij  
1

   
  

9 Fim Se 

10 Fim Para cada 

11 Fim Algoritmo AP 

Pseudocódigo 3.4 - Descrição do algoritmo de atribuição de peso (AP). 

Com isso, é possível juntar todos os algoritmos anteriores em um único algoritmo, o 

qual realiza a segunda etapa do TKG. Esse algoritmo é dado no Pseudocódigo 5. 

1 Algoritmo: Etapa2, entrada: D, saída: G: 

2 V, A   // Inicialização dos conjuntos V e A 

3 Para cada (t
i 
| i = 1, 2, ..., |D|), faça: 

4 Se (v
i
  V), então:  

5 v
i
  t

i
 

6 Adicionar v
i
 ao conjunto V 

7 Fim Se 

8 Fim Para cada 

9 Se (“heurística NND”), então: 

10 Para (ti, i = 1, 2, ..., |t| - 1), faça: 

11 aij  (ti, ti + 1) 

12 Se (aij  A), então: 

13 Adicionar aij ao conjunto A 

14 fij  1 

15 Adicionar fij ao conjunto FA 

16 Senão: 

17 zij  fij // O valor atual de fij é salvo 

18 Retirar fij atual do conjunto FA 

19 fij  zij + 1 

20 Adicionar fij atualizado ao conjunto FA 

21 Fim Se 
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22 Fim Para 

23 Senão: 

24 Para (ti, i = 1, ..., || – 1), faça: 

25 Para (tj, j = i + 1, ..., ||), faça: 

26 aij  (ti, tj) 

27 Se (aij  A), então: 

28 Adicionar aij ao conjunto A 

29 fij  1 

30 Adicionar fij ao conjunto FA 

31 Senão: 

32 zij  fij // O valor atual de fij é salvo 

33 Retirar fij atual do conjunto FA 

34 fij  zij + 1 

35 Adicionar fij atualizado ao conjunto FA 

36 Fim Se 

37 Fim Para 

38 Fim Para 

39 Fim Se 

40 Para cada ( 
  

 
  FA | k = 1, ..., |A|), faça: 

41 Se (“heurística de peso W
1
”), então: 

42 wij  1 

43 Senão Se (“heurística de peso W
f
”), então: 

44 wij   
  

 
 

45 Senão: // Se a heurística W
1/f

 é assumida 

46 wij  
1

   
  

47 Fim Se 

48 Fim Para cada 

49 Fim Algoritmo Etapa2 

Pseudocódigo 3.5 - Descrição do algoritmo completo correspondente à Etapa 2 do método TKG. 
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3.3 EXTRAÇÃO DAS PALAVRAS-CHAVE 

Após a etapa de construção do grafo textual G = (V, A), a Extração das Palavras-Chave (Etapa 

3) é realizada. Na primeira fase dessa etapa medidas de centralidade são aplicadas aos vértices 

vi  V, em G. No método TKG podem ser exploradas as principais medidas de centralidade: 

grau C
D
, proximidade C

C
, excentricidade C

E
 e intermediação C

B
. Feito isso, é realizada a or-

denação dos vértices que define um ranking R = {v1, v2, ..., vN} de N vértices, de acordo com 

os valores obtidos pela aplicação de cada medida. Ao final dessa etapa esses N vértices são 

assumidos como as palavras-chave da coleção de tweets. 

3.4 EXEMPLO DE USO DO MÉTODO TKG 

Diante da apresentação do método TKG nas três seções anteriores, esta seção traz um exem-

plo de aplicação do seu funcionamento dado um pequeno conjunto de 4 documentos, os quais 

podem ser vistos como tweets, tendo no máximo 140 caracteres. Assim, suponha que D = {d1, 

d2, d3, d4} seja o conjunto dos 4 tweets coletados, resumidos na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 - Coleção de documentos (tweets). 

D Tweets N
o
. Caracteres 

d1 “O dia ensolarado.” 22 

d2 “O carro foi lavado.” 19 

d3 “O carro foi lavado em um dia ensolarado.” 40 

d4 “Vou dirigir o carro em um dia ensolarado.” 69 

Executando a primeira etapa do método, esse conjunto de tweets é submetido às fases 

de análise léxica e remoção de stopwords. Na fase de análise léxica deste exemplo, inicial-

mente são removidos todos os sinais de pontuação, os quais são substituídos por espaços em 

branco (E .: “.”, “ ”) e, em seguida, são gerados os tokens de cada documento a partir da de-

limitação de suas palavras pelos espaços em branco. Já na fase de remoção de stopwords foi 

assumida a seguinte lista de stopwords L   {“o”, “foi”, “em”, “um”, “vou”}, as quais são re-

movidas se encontradas em um dado vetor t. Após essas tarefas é gerada a Tabela 3.2, na qual 

são dados os vetores de tokens resultantes T = {t1, t2, t3, t4}. 

Tabela 3.1 - Vetores de tokens após as fases de Análise Léxica e Remoção de Stopwords. 

T Tweets 

t1 (dia, ensolarado) 
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t2 (carro, lavado) 

t3 (carro, lavado, dia, ensolarado) 

t4 (dirigir, carro, dia, ensolarado, carro, lavado) 

A partir dos vetores de tokens obtidos com o pré-processamento da coleção de tweets 

D, é possível prosseguir para a próxima etapa do método TKG (Etapa 2), a qual é responsável 

pela construção do grafo textual. O grafo G = (V, A) gerado fornece uma estrutura a essa cole-

ção a partir de um conjunto de vértices V, correspondentes aos tokens, e um conjunto de ares-

tas A, correspondentes aos tokens relacionados em pares segundo o critério da coocorrência 

em um ou mais tweets. 

Executando a primeira fase da Etapa 2, de acordo com o algoritmo AV, cada vetor de 

tokens t é lido de maneira que um vértice único v é gerado para cada token t em t. Com isso, é 

gerado o conjunto de vértices V = {v1, v2, v3, v4, v5}, descritos na Tabela 3.3. 

Tabela 3.2 - Vértices e seus tokens correspondentes. 

V Token 

v1 “dia” 

v2 “ensolarado” 

v3 “carro” 

v4 “lavado” 

v5 “dirigir” 

Definidos os vértices do grafo G, a próxima fase desta etapa é a geração ou atribuição 

das arestas. Isso pode ser feito de duas maneiras, conforme as heurísticas NND e AND apre-

sentadas anteriormente. 

Aplicando a primeira heurística a cada vetor de tokens t  T, por meio do algoritmo 

NND, é gerado o conjunto de arestas A = {a12, a13, a14, a23, a34, a35}, as quais assumem as 

frequências de coocorrência dadas no conjunto FA = {3, 1, 1, 1, 3, 1}. A Figura 3.3 ilustra o 

grafo G construído segundo a heurística NND. 
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Figura 3.3 - Grafo textual G construído segundo a heurística NND. 

De forma análoga à heurística NND, a heurística AND pode ser aplicada sobre os ve-

tores de tokens t  T, de acordo com o algoritmo AND, produzindo o conjunto de arestas A = 

{a12, a13, a14, a15, a23, a24, a25, a34, a35, a45}, cujas frequências de coocorrência são dadas no 

conjunto FA = {3, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 2, 1}. A Figura 3.4 ilustra o G gerado pela heurística 

AND. 

 

Figura 3.4 - Grafo textual G construído segundo a heurística AND. 

A partir desses grafos deve-se observar que após a geração das arestas pelas heurísti-

cas NND e AND anteriores, os pesos das mesmas podem ser atribuídos conforme as heurísti-

cas de atribuição de peso de aresta W
1
, W

f
 ou W

1/f
, descritas anteriormente. Assim, seja w o 

peso de uma aresta a  A, w pode assumir valores iguais a 1, f ou 1/f. Com isso, de acordo 

com cada variação de atribuição de peso a uma aresta, são gerados os grafos G1, G2, G3, G4, 

G5 e G6, aos quais são dadas as representações gráficas na Figura 3.5, a seguir. 



54 

 

 

 

Figura 3.5 - Grafos gerados a partir de combinações das heurísticas de atribuição de arestas NND e AND, e 

heurísticas de peso de aresta 1, f e 1/f. 

Terminada a Etapa 2 do método TKG, é iniciada a etapa de extração das palavras-

chave da coleção de tweets. Nessa etapa é realizada a aplicação de uma medida de centralida-

de sobre os vértices do grafo G. As medidas adotadas como exemplo são aquelas baseadas em 

grau C
D
, proximidade C

C
 e excentricidade C

E
. Nesse exemplo, a medida C

D
 é aplicada sobre 

os vértices dos grafos G1 e G4, dados na Figura 4. Da mesma forma, a medida C
C
 é aplicada 
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aos vértices G2 e G5, e a medida C
E
 a G3 e G6. Na Fase 2, os rankings gerados a partir da apli-

cação de cada medida são organizados na Tabela 3.4. 

Tabela 3.3 - Rankings resultantes das medidas de centralidade C
D
, C

C
 e C

E
 aplicadas aos vértices dos grafos 

formados a partir das heurísticas NND e AND de construção de arestas e das heurísticas de peso de aresta W
1
, 

W
f
, e W

1/f
 

R W
1
 W

f
 W

1/f
 

NND 
G1 G2 G3 

V C
D
 V C

C
 V C

E
 

1º v3 4 v3 0.80 v3 1 

2º v1 3 v1 0.67 v4 0.75 

3º v2 2 v5 0.50 v5 0.50 

4º v4 2 v2 0.50 v2 0.50 

5º v5 1 v4 0.44 v1 0.50 

AND 
G4 G5 G6 

V C
D
 V C

C
 V C

E
 

1º v1 4 v3 1.2012 v3 1 

2º v2 4 v4 1.0025 v4 0.75 

3º v3 4 v1 0.9238 v5 0.50 

4º v4 4 v2 0.8584 v2 0.50 

5º v5 4 v5 0.6319 v1 0.50 

 

A partir desses resultados, a representação gráfica de tais grafos assumindo as medidas 

utilizadas é dada na Figura 3.6. Nessa figura, os vértices dos grafos são destacados pela cor 

vermelha quando apresentam a maior importância dentre todos os demais, ao ser aplicada 

uma medida de centralidade. 
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Figura 3.6 - Vértices mais importantes destacados pela cor vermelha, de acordo com seus respectivos valores 

quando aplicada uma dada medida de centralidade. 

Ao final do processo da terceira etapa do método TKG, são obtidas as prováveis pala-

vras-chave da coleção de tweets coletados. De acordo com os resultados mostrados na Tabela 

3.3 e na Figura 3.5, o vértice que mais se destacou foi v3, que corresponde ao termo, ou token, 

“carro”. Outros vértices variam de acordo com a medida utilizada, mas em geral assumem a 

ordem v1, v4, v2 e v5. 

Nos grafos G1 e G4, aos quais foi aplicada a medida de centralidade de grau C
D
, os 

vértices são considerados importantes quando apresentam muitas conexões diretas. Nesse 

caso o vértice v3 destacou-se no grafo G1, enquanto que, no grafo G4, todos os vértices apre-

sentaram importâncias equivalentes, pois seu grau era o mesmo. No contexto de extração de 

palavras-chave, v3 pode ser interpretado como o vértice correspondente ao termo que apresen-
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ta o maior número de relações de coocorrência com outros termos. Essa informação indica, 

também, que a centralidade de grau utilizada como heurística para selecionar vértices (termos) 

relevantes no grafo tem forte relação com a frequência com que um termo ocorre no texto. 

Além disso, considerando que as stopwords foram removidas na Etapa 1 do TGK, uma pala-

vra com alta frequência apresenta chances de ser destacada quando a centralidade de grau é 

utilizada. 

Já no caso de ambos os grafos G2 e G5, ao ser aplicada a medida de centralidade de 

proximidade C
C
, o vértice v3 foi aquele que apresentou a maior importância, ou seja, aquele 

que possui a menor distância em relação a todos os demais. No contexto de extração de pala-

vras-chave, essa informação indica que o termo representado por v3, que apresenta alta fre-

quência de ocorrência no texto e alta frequência de coocorrência em relação aos seus vizinhos, 

está relacionado indiretamente a outros termos que também apresentam frequências de ocor-

rência (individualmente) e coocorrência (pares de termos ou arestas). 

Para os grafos G3 e G6, por fim, após a aplicação da centralidade de excentricidade C
E
, 

v3 novamente se mostrou o vértice mais relevante. Nesse contexto, v3 é o vértice presente no 

maior número de caminhos mínimos nesses grafos. Esse aspecto, do ponto de vista da extra-

ção de palavras-chave, corresponde a estabelecer que um termo é de grande importância pelo 

fato de estar relacionado indiretamente a outros termos, os quais também podem ser relevan-

tes ou não. Nesse caso, um termo altamente relevante é aquele que une o maior número de 

partes possível em um texto. Uma possível hipótese em relação a essa característica é o caso 

em que esse termo é retirado do texto, o que resulta em uma perda de informação semântica 

de alto custo. 

3.5 RELAÇÃO COM TRABALHOS DA LITERATURA 

Na Seção 2.5 foi feita uma breve revisão da literatura que aborda extração de palavras-chave 

de documentos representados por grafos. Uma característica em comum entre o método TKG 

e a maioria das técnicas revisadas é o princípio da coocorrência de palavras em uma ou mais 

sentenças de um texto, originando as arestas do grafo textual correspondente. No entanto, as 

principais diferenças a serem apontadas são: 

1. O processo de construção do grafo textual: As heurísticas de atribuição de arestas do 

TKG são baseadas no modelo de representação de textos proposto por Jin e Srihari 
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(2007), que apresenta baixo custo computacional e baixa complexidade de implemen-

tação. Essa segunda característica se dá pelo fato desse método não utilizar informa-

ções externas, tais como um conjunto de documentos sumarizados, como requer o mé-

todo de Litvak e Last (2008), ou o recurso ontológico TOR, requerido no método de 

Chahine et al. (2008). 

2. O foco em múltiplos documentos: Os métodos de Ohsawa, Benson e Yachida (1998) e 

Palshikar (2007) têm como foco de atuação um único documento. Um documento in-

dividual é capaz de apresentar um ou mais assuntos em seu conteúdo, requerendo ape-

nas a localização das palavras discriminatórias independentemente de um corpus. O 

TKG, por outro lado, que também pode ser aplicado a documentos individuais, tem 

como foco coleções de tweets. Como tweets são documentos curtos, tento até 140 ca-

racteres, nem sempre é possível obter informações úteis por sua avaliação individual 

(Zhao et al., 2011). 

3. O grafo textual: A construção do grafo textual também se diferencia daquela em 

Litvak e Last (2008) e Chahine et al. (2008). Em Litvak e Last (2008), o grafo é cons-

truído de acordo com o modelo proposto por Schenker et al. (2005), no qual é estabe-

lecido um grafo direcionado e não valorado. Diferentemente, o TKG define arestas 

não direcionadas e apresenta diferentes possibilidades de atribuição de peso a estas. A 

técnica de Chahine et al. (2008) é a que mais se difere do TKG em termos de constru-

ção e representação do grafo textual, pois requer informações externas, do recurso 

TOR, e se baseia em relações estabelecidas por uma ontologia. 
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4 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Neste capítulo serão apresentados os materiais e métodos necessários para o desenvolvimento 

e a avaliação do método TKG. Inicialmente, os materiais e métodos utilizados serão apresen-

tados na Seção 4.1. Após isso, na Seção 4.2, serão apresentados os experimentos realizados 

com o método, bem como as decorrentes análises de seu desempenho. 

4.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

Nesta seção são apresentados os materiais e métodos utilizados na parte experimental do pre-

sente trabalho. Na Seção 4.1.1 são apresentadas as ferramentas de desenvolvimento necessá-

rias. Na Seção 4.1.2, são discutidas as bibliotecas utilizadas em conjunto com essas ferramen-

tas. Na Seção 4.1.3, são apresentadas as bases textuais utilizadas nos experimentos com o 

método TKG e as outras técnicas usadas como base comparativa. Na Seção 4.1.4, são dados 

os algoritmos com os quais serão feitos os experimentos a partir dessas bases textuais. Por 

fim, na Seção 4.1.5, são dadas as medidas de desempenho a serem utilizadas na comparação 

desses algoritmos. 

4.1.1 Ferramentas de Desenvolvimento 

O método TKG possui três etapas principais. O desenvolvimento de cada uma dessas se deu 

principalmente pelo uso de duas ferramentas. A primeira diz respeito à linguagem de progra-

mação JAVA e o ambiente de desenvolvimento Eclipse Juno. No método TKG, a linguagem 

de programação JAVA, orientada a objetos, foi escolhida para o desenvolvimento dos algo-

ritmos respectivos às etapas de pré-processamento (Etapa 1) e construção do grafo textual 

(Etapa 2). O ambiente de desenvolvimento integrado (Integrated Development Environment – 

IDE) utilizado na implementação desses algoritmos foi o Eclipse Juno 

(http://www.eclipse.org/juno/). A segunda ferramenta corresponde ao programa Wolfram Ma-

thematica 9.0 (http://www.wolfram.com/mathematica/), que já apresenta diversos recursos 

relacionados aos grafos e suas operações. Na etapa de extração das palavras-chave (Etapa 3), 

essa ferramenta foi responsável pelo cálculo das medidas de centralidade e pela geração dos 

respectivos rankings dos vértices do grafo textual. 
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As duas ferramentas foram utilizadas em conjunto, de forma que ao final da Etapa 2 do méto-

do TKG, desenvolvida no ambiente JAVA, é gerada a expressão de declaração de um grafo, 

ponderado ou não, reconhecida pelo Mathematica. Após a leitura dessa expressão, diversas 

operações sobre grafos podem ser executadas, dentre as quais se destacam aquelas referentes 

às medidas de centralidade utilizadas na pesquisa. 

4.1.2 Bibliotecas 

Para a realização da Etapa 1 do método TKG, isto é, o pré-processamento dos documentos, 

foram utilizadas duas bibliotecas. A primeira biblioteca é chamada Apache Lucene 

(http://lucene.apache.org/core/) e realiza as tarefas de Análise Léxica e Remoção de 

Stopwords. Já a segunda é chamada Twitter4J (http://twitter4j.org) e é responsável por coletar 

documentos provenientes do Twitter (tweets) para formação de uma base de dados textuais. 

4.1.3 Bases de Dados Textuais 

As bases de dados textuais sobre as quais o método TKG é aplicado são constituídas de men-

sagens provenientes do Twitter, chamadas tweets. Para a realização dos experimentos com o 

TKG, foi formada uma base de 300 tweets, sendo que cada base contém 100 tweets referentes 

a um programa distinto transmitido por uma emissora aberta de televisão brasileira. A Tabela 

4.1 apresenta os três programas e suas respectivas emissoras. 

Tabela 4.1 - Bases de tweets referentes aos três programas de TV e suas respectivas emissoras. 

Base Programa Emissora 

1 Troféu Imprensa SBT 

2 A Fazenda Rede Record 

3 Criança Esperança Rede Globo 

4.1.4 Algoritmos Comparativos 

O método TKG pode assumir diferentes configurações a partir da combinação das proprieda-

des apresentadas na etapa de construção do grafo textual (Etapa 2) e do cálculo das medidas 

de centralidade (Etapa 3). Na Etapa 2, essas propriedades são dadas pelas heurísticas de atri-

buição de arestas NND e AND, e pelas heurísticas de atribuição de peso que essas arestas 

podem assumir, sendo estas W
1
, W

f
 e W

1/f
. Enquanto isso, na Etapa 3, as propriedades são 

dadas pelas medidas de centralidade C
D
, C

C
 e C

E
 aplicadas aos vértices do grafo textual. Com 

isso, essas três propriedades são definidas como atribuição de arestas, atribuição de peso e 

http://lucene.apache.org/core/
http://twitter4j.org/en/index.html
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cálculo de centralidade, e são denotadas por AA, AP e CC, respectivamente. A Tabela 4.2 

resume as opções que tais propriedades podem assumir. 

Tabela 4.2 - Propriedades do método TKG de acordo com as heurísticas: atribuição de arestas (AA), atribuição 

de peso (AP) e cálculo de centralidade (CC). 

Atribuição de Arestas (AA) Atribuição de Peso (AP) Cálculo de Centralidade (CC) 

NND 

AND 

W
1
 C

D
 

W
f
 C

C
 

W
1/f

 C
E
 

Definidas as propriedades do método TKG, assim como as opções que podem ser as-

sumidas pelas mesmas, uma configuração é definida a partir da composição dessas opções na 

forma denotada em (4.1): 

AA|AP|CC 4.1 

Os experimentos realizados no presente trabalho comparam o desempenho do método 

TKG, em suas possíveis configurações, ao dos métodos TF-IDF, KEA, P2007 e HA. No pre-

sente trabalho, o método TF-IDF foi implementado na linguagem Java, assim como o próprio 

TKG. O KEA é uma ferramenta disponibilizada pelos seus desenvolvedores 

(http://www.nzdl.org/Kea/download.html). Já o método P2007 é referente ao trabalho de 

Palshikar (2007), cujos resultados decorrentes de um exemplo dado pelo autor são usados na 

comparação com aqueles produzidos pelo TKG aplicado ao mesmo exemplo. Por fim, o mé-

todo HA (do inglês human attribution ou atribuição humana), se refere a uma técnica de ex-

tração de palavras-chave a partir da análise humana de uma coleção de textos (tweets). Os 

métodos KEA, TF-IDF e P2007 já foram apresentados anteriormente na seção de trabalhos 

relacionados, enquanto o método HA, que foi proposto especificamente para a realização dos 

experimentos com o TKG, tem seu funcionamento descrito em mais detalhes na Seção 4.2. 

4.1.5 Medidas de Desempenho 

As medidas de desempenho adotadas na realização dos experimentos com o TKG e os demais 

métodos são conhecidas na área de Recuperação da Informação (BAEZA-YATES; RIBEIRO-

NETO, 1999) e correspondem à Precisão ou Precision (Pr), Revogação ou Recall (Rc) e Me-

dida-F ou F-measure (F), a qual também é conhecida como a Média Harmônica entre as duas 

medidas anteriores (Pr e Rc).  

http://www.nzdl.org/Kea/download.html
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Essas três medidas têm por objetivo avaliar o desempenho de um sistema de recupera-

ção da informação em devolver um conjunto de documentos de acordo com uma consulta 

apresentada como entrada a um motor de busca, de maneira que tais documentos estejam cor-

retamente relacionados ao tema que o usuário definiu para a consulta (MOFFAT; ZOBEL; 

HAWKING, 2005). 

A precisão, Pr, é definida como a razão entre o número de documentos recuperados 

que de fato são relevantes e o número total de documentos recuperados. O valor de Pr pode 

ser obtido pela Equação 4.2: 

     
|           |

|    |
 4.2 

sendo DREL o conjunto de documentos relevantes e DOBS o conjunto de documentos recupera-

dos (ou observados). 

No caso da revogação, Rc, um valor de desempenho é obtido por meio da razão entre o 

número de documentos recuperados que de fato são relevantes e o número de documentos 

relevantes. Seu valor pode ser obtido pela Equação 4.3: 

     
|           |

|    |
 4.3 

A partir de Pr e Rc o cálculo de F pode ser realizado, e seu valor é dado pela Equação 

4.4: 

        
       

       

 4.4 

No contexto do presente trabalho, essas medidas assumem significados relativamente 

diferentes, isto é, ao invés dos documentos-alvo referidos anteriormente, o desempenho é ava-

liado a partir de palavras-alvo, ou seja, palavras-chave relevantes e palavras-chave recupera-

das. Nesse caso, é possível definir uma notação mais coerente em relação ao número de do-

cumentos relevantes, DREL, e ao número de documentos observados, DOBS. Dessa forma, as 

Equações 4.2 e 4.3 podem ser reescritas da seguinte maneira: 
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|             |

|     |
 4.5 

     
|             |

|     |
 4.6 

sendo PCREL o número de palavras-chave relevantes e PCOBS o número de palavras-chave 

observadas.  

4.2 RESULTADOS EXPERIMENTAIS E ANÁLISES 

Os experimentos e análises a serem conduzidos são divididos em: i) validação preliminar; e ii) 

aplicação do TKG a coleções de tweets sobre programas brasileiros de TV. O primeiro expe-

rimento tem por objetivo validar certas configurações do método TKG e comparar seus resul-

tados àqueles apresentados pelo método P2007, de Palshikar (2007). O segundo experimento 

investiga o desempenho do TKG quando aplicado à tarefa de formar um conjunto de palavras-

chave extraídas de uma coleção de tweets, referentes aos três programas de TV listados na 

Tabela 4.1, de tal forma que esse conjunto forneça uma boa representação da coleção como 

um todo.  

4.2.1 Validação Preliminar 

O método proposto por Palshikar (2007), aqui chamado P2007, é similar ao TKG no que diz 

respeito à forma de se representar um texto a partir de um grafo e ao uso de medidas de cen-

tralidade para encontrar palavras-chave desse texto a partir dos vértices mais importantes. 

Novamente, deve-se ressaltar que as principais diferenças entre esse método e o TKG envol-

vem:  

i. O processo de construção do grafo textual, principalmente na forma pela qual são atri-

buídos os vértices e as arestas;  

ii. A ausência de stemming na Etapa 1 do método TKG, pois considera-se que a redução 

de palavras à sua raiz apenas pode resultar em perda de informação sobre os contextos 

nos quais estas estão inseridas (KOWALSKI, 1997); e  
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iii. O número e tipo de documentos alvo, pois enquanto o método P2007 atua sobre do-

cumentos individuais, o TKG é capaz de extrair palavras representativas de uma cole-

ção de documentos, também chamada corpus ou corpora, a qual é formada por tweets.  

É também importante notar que um tweet se difere de um documento individual con-

vencional, tal como relatórios de negócios, notícias de jornal, artigos científicos, entre outros, 

por apresentarem tamanho reduzido, informalidade, gírias, uso de “hashtags” (e pressões que 

utilizam como prefi o o símbolo “#”), “emoticons” (tais como os símbolos “ )”, “ [”, “\o/”, 

etc...), “mentions” (que em português correspondem a menções, isto é, referências a usuários 

indicadas pelo símbolo “@” mantido como prefi o na frente de seus nomes), entre outros 

elementos específicos. 

Nessa primeira análise, as configurações do método TKG foram aplicadas ao mesmo 

texto utilizado como exemplo no trabalho de Palshikar (2007). Esse texto é um artigo, escrito 

na língua inglesa, publicado em 21 de novembro de 2006 na revista TIME. O título desse tex-

to é “Nepal, rebels sign peace accord”. Para uma melhor compreensão, o artigo é transcrito 

em seu idioma original a seguir: 

“Ne  l’   o   n  n   n    o      b l  h       n              o  ,  n  n  10 y     o  

fighting and beginning what is hoped to be an era of peaceful politics in the Himalayan king-

dom. In a ceremony, Nepali Prime Minister Girija Prasad Koirala and Maoist leader Pra-

chanda signed the agreement on Tuesday, which brings the rebels into peaceful multiparty 

democratic politics.  

 h   ol      o    ol n   h    n     n     ol      o     on  l    on h   b  un,”  o   l       

after the signing. Last week, the Maoists agreed to intern their combatants and store their 

      n        on  o    by  h  Un         on .     l’    o      b l  h    b  n    h  n   n 

armed rebellion for 10 years to replace the monarchy with a republic. More than 13,000 peo-

ple have been killed in the fighting. According to the agreement, any use of guns by the rebels 

will be punished. The democratic government and the Maoists have agreed to hold elections 

in June 2007 for constituent assembly that will decide the fate of the monarchy. 

This is a historic oc    on  n      o y o   ll     l    o l ,”  h     n o   h   o  un    

Party of Nepal Prachanda said at the signing ceremony, witnessed by political leaders, dip-

lo    , bu   u       n   h       .”    on  nu  y o    ol n   h    n     n   no h    on  nui-
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ty of p     h   b  un,”  o   l      .”         o             y  u y  o b  n  non-democrats 

 n o  h     o          n      .  h      o       o  n   h     o       u     . ” h        

agreement is an example for the whole world since it is a Nepali effort without outs    h l ,” 

he added. The challenge Nepal now faces is holding constituent assembly elections in a 

peaceful manner.  

Meanwhile, Maoist combatants continued to arrive in seven camps across the country Tues-

day, albeit without United Nations monitoring. A tripartite agreement between the govern-

ment, Maoists and the U.N. has to be signed before the U.N. can be given a mandate to moni-

 o        n   o b   n  . ”  ho    h        ll qu   ly b   bl   o     h                    n  

on the full modalities for the managem n  o        n          l    y n      n   l      l,” 

said Ian Martin, Special Representative of the United Nations Secretary General in Nepal. 

The Maoists will now join an interim parliament and an interim government, as early as next 

week, following the agreement.” 

Tanto no método TKG quanto no método P2007, o texto de exemplo foi pré-

processado seguindo os passos: divisão em sentenças delimitadas por sinais de pontuação, 

sendo que cada sentença pode ser vista como um tweet; remoção de stopwords; e stemming.  

Para cada método esses passos levaram o texto original a um conjunto de 97 tokens. Além 

disso, são definidas 154 e 940 arestas, respectivamente, pelas heurísticas de atribuição de 

arestas NND e AND do TKG. Para ambos os grafos construídos, arestas podem assumir um 

peso W
1
, W

f
 ou W

1/f
. 

Os resultados apresentados pelas configurações definidas do TKG são dados a partir 

dos rankings baseados nas medidas de centralidade usadas em P2007. Em Palshikar (2007), 

as medidas de centralidade de proximidade C
C
 e excentricidade C

E
 são aplicadas aos vértices 

do grafo textual sendo tomadas as 16 primeiras posições do ranking resultante. Após isso, se 

nesse ranking há uma sequência de posições cujos valores de centralidade são os mesmos, 

então uma ordenação dessas mesmas posições é realizada levando em conta os valores obtidos 

a partir da centralidade de grau C
D
. Com isso, um novo ranking de 10 posições é gerado.  

Nesse experimento, a notação C
E
|C

D
 corresponde ao ranking das 16 posições dadas 

por C
E
, seguido pelo ranking de 10 posições ordenado segundo C

D
. A notação C

C
|C

D
 é o pro-

cesso análogo ao anterior, mudando apenas a centralidade C
E
 para C

C
. 
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A seguir, a Tabela 4.3 compara os resultados do TKG, em suas heurísticas de atribui-

ção de arestas NND e AND, e heurísticas de peso W
1
, W

f
 ou W

1/f
, aos resultados obtidos com 

o método P2007, sendo utilizadas em ambos os métodos as sequências C
E
|C

D
 e C

C
|C

D 
de me-

didas de centralidade. As palavras em comum entre um ranking do TKG e o ranking de 

P2007 foram destacadas em negrito. Os resultados mostram uma variação de termos obtidos. 

Isso ocorre, basicamente, pelas diferenças nas heurísticas de atribuição de arestas e pesos rea-

lizada pelos dois métodos. 

Tabela 4.3 - Comparação das configurações do TKG ao método P2007. 

Top-10 

C
E
|C

D
 

P2007 NND AND 

W
1
 W

f
 W

1/f
 W

1
 W

f
 W

1/F
 

1 maoist nepal nepal nepal polit nepal nepal 

2 arm maoist maoist peac week agreement agreement 

3 combat sign arm sign prachanda peac peac 

4 nepal rebel rebel week tripatriat maoist sign 

5 sign govern fight tripatriat special sign polit 

6 rebel fight combat special secretary polit maoist 

7 tuesday combat govern secretari representative interim rebel 

8 monitor tuesday agre representativ reach govern leader 

9 leader monitor stor tuesday quickly arm prachanda 

10 week leader sign year tuesday rebel ceremoni 

Top-10 

C
C
|C

D
 

P2007 NND AND 

W
1
 W

f
 W

1/f
 W

1
 W

f
 W

1/F
 

1 maoist sign maoist nepal nepal nepal nepal 

2 rebel peac rebel maoist maoist maoist peac 

3 sign agreement govern govern govern agreement maoist 

4 govern maoist nepal agreement sign peac agreement 

5 nepal nepal sign sign arm sign sign 

6 peac govern peac polit polit rebel polit 

7 agreement rebel agre peac democrat polit rebel 

8 combat polit agreement arm tuesday govern arm 

9 prachanda ceremoni combat hope prachanda arm govern 

10 leader leader prachanda rebel leader interim leader 

Primeiramente, em relação às medidas C
E
|C

D
 usadas no método TKG, é mostrado na 

Tabela 4.3 que os três rankings segundo a heurística NND combinada às heurísticas W
1
, W

f
 e 

W
1/f

 apresentam, respectivamente, 5, 5 e 4 termos em comum com o ranking de P2007. Da 
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mesma forma, os rankings relacionados à heurística AND  combinada a W
1
, W

f
 e W

1/f
 apre-

sentam, respectivamente, 3, 2 e 7 termos em comum com P2007. Os termos em comum entre 

os três resultados do método TKG, utilizando as medidas C
C
|C

D
 e a heurística NND combina-

da às heurísticas de peso de aresta, e o resultado de P2007 foram 8, 9 e 7, respectivamente. 

Por outro lado, a partir das configurações que apresentam AND relacionada às três heurísticas 

de peso, foram obtidos, respectivamente, 9, 7 e 9 termos em comum. A Tabela 4.4 organiza e 

apresenta os números de termos em comum entre as configurações do TKG e P2007. 

Tabela 4.4 - Número de termos em comum entre as configurações do TKG e o método P2007. 

  NND   AND  

 W
1
 W

f
 W

1/f
 W

1
 W

f
 W

1/f
 

C
E
|C

D
 5 5 4 3 2 7 

C
C
|C

D
 8 9 7 9 7 9 

Esses resultados sugerem que as medidas da sequência C
E
|C

D
 são mais sensíveis à es-

trutura do grafo textual que as medidas C
C
|C

D
. Em relação às sequencias de medidas de cen-

tralidade, no caso de C
E
|C

D
, o método TKG adotando a heurística NND recuperou cerca da 

metade dos termos encontrados por P2007. Por outro lado, para sequência C
C
|C

D
, foram apre-

sentados resultados bastante similares aos de P2007, divergindo em poucos termos em cada 

comparação. 

Esse experimento preliminar reforça a utilidade de medidas de centralidade na extra-

ção de palavras-chave em grafos textuais. Nesse caso em particular, a medida de centralidade 

de proximidade C
C
 mostrou-se mais estável em relação à estrutura desse grafo. Além disso, é 

importante observar que no problema de extração de palavras-chave a ordem do ranking re-

sultante pode ser omitida. 

4.2.2 Aplicação do TKG a Coleções de Tweets sobre Programas de TV  

O objetivo da segunda parte dos experimentos é avaliar o desempenho do TKG em conjuntos 

de tweets reais e compará-lo aos métodos TF-IDF, KEA e HA. Nessa análise, todos os méto-

dos realizam a extração de palavras-chave das bases de tweets sobre programas brasileiros de 

TV, cada uma contendo 100 tweets. Essas bases serão unidas em uma única base geral de 300 

tweets, sendo que cada programa é visto como um tópico da base maior. Dessa forma, o tópi-

co T1 representa os tweets referentes ao programa “Troféu Imprensa”, o tópico T2 representa 

os tweets referentes ao programa “A Fazenda” e o tópico T3 os tweets sobre o programa “Cri-
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ança Esperança”. A lista dos tweets referentes a cada programa pode ser consultada no Anexo 

da dissertação. 

No contexto de atribuição de palavras-chave a um documento, em princípio, não há 

um conjunto exato e fixo de palavras-chave que o descrevam de forma independente do mé-

todo utilizado. Nem mesmo humanos concordam sempre com as palavras-chave extraídas de 

um documento. Contudo, como forma de medir o desempenho do método proposto, assim 

como outros da literatura, a metodologia HA foi adotada como a referência padrão. Ao mes-

mo tempo, para reduzir o viés das pessoas na extração de palavras-chave, esse método foi 

planejado da seguinte maneira: 

 Três avaliadores humanos se voluntariaram para sugerir um número não especificado 

de palavras-chave presentes nas coleções de tweets. Feito isso, a intersecção entre os 

conjuntos de palavras-chave de cada avaliador, em relação a cada programa, foi de-

terminada. 

 As variações ou configurações do TKG para as medidas de centralidade de proximi-

dade, C
C
, e excentricidade, C

E
, foram comparadas aos métodos TF-IDF e KEA, tendo 

como referência os resultados de HA. Essas comparações foram realizadas com base 

nos 10 primeiros termos revelados em seus rankings resultantes. 

 A comparação dos métodos teve como base as medidas de avaliação: precisão, Pr, re-

vogação, Rc, e medida-F, F, no contexto da extração de palavras-chave. Para o cálculo 

de Pr o número de palavras-chave observadas, PCOBS, é de 10 palavras-chave obtidas 

por cada método em comparação, enquanto o número de palavras-chave relevantes, 

PCREL, corresponde ao número de palavras-chave que aparecem em pelo menos um 

dos conjuntos definidos em HA. Já no cálculo de Rc, são considerados diferentes valo-

res de PCOBS para cada tópico (programa de TV). Esses valores são dados na Tabela 

4.5, a seguir. 

Tabela 4.5 – Valores do número de palavras-chave observadas, PCOBS, para o cálculo da revogação, Rc, 

para T1, T2 e T3. 

 T1 T2 T3 

PCOBS 10 4 7 

Além disso, no cálculo de Rc o número de palavras-chave relevantes PCREL é dado pe-

lo número de palavras-chave recuperadas que pertencem à intersecção dos conjuntos 

definidos em HA.  
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Com a definição da metodologia HA foi gerada a Tabela 4.6, que mostra os conjuntos 

de palavras-chave sugeridas por cada avaliador para cada base de tweets sobre programas de 

TV. As palavras-chave em comum, ou seja, aquelas que formam as intersecções entre esses 

conjuntos são destacadas em negrito. 

Tabela 4.6 - Conjuntos de palavras-chave sugeridos por cada avaliador humano para cada programa de TV. As 

palavras-chave em comum entre os autores são destacadas em negrito. 

Avaliador 1 

T1 

mel, fronckowiak, micael, borges, trofeu, imprensa, sbt, emissoras, trofeuim-

prensa, paula, fernandes, premio, restarnotrofeuimprensa, lombardi, premiacao, 

rebeldes, silvio, santos 

T2 
fazenda, record, xepa, andressa, reality, show, afazenda, barbara, evans, rede, 

foraxepa, denise, rocha, novela, juliana, silveira, monique, trevisol 

T3 
crianca, esperanca, globo, dinheiro, wikileaks, criancaesperanca, ronaldo, 

emagrecer, novelas, jorge, mateus, unesco, bb, doacoes, luan, santana, ivete 

Avaliador 2 

T1 
mel, fronckowiak, chay, suede, micael, borges, sbt, emissoras, premiacao, tro-

feu, imprensa, edicao, rebelde, juntas, premio, compartilhe 

T2 
fazenda, afazenda, record, barbara, assistindo, assistir, vendo, roca, banho, 

mateus, xepa 

T3 
crianca, esperanca, globo, dinheiro, ronaldo, emagrecer, milhao, millhoes, 

mesmice, menos, sonega, jogada, impostos, luan, santana, bb 

Avaliador 3 

T1 
trofeu, imprensa, sbt, mel, fronckowiak, chay, suede, micael, borges, hoje, 

emissoras, trofeuimprensa, premio, premiacao, restarnotrofeuimprensa 

T2 
fazenda, record, barbara, assistir, evans, dona, xepa, reality, show, votacao, 

rede, foraxepa, factor, denise 

T3 
globo, crianca, esperanca, dinheiro, wikileaks, bb, criancaesperanca, doaram, 

ronaldo, emagrecer, documento, unesco, sonega, ivete 

Os experimentos realizados com as configurações do TKG exploram as heurísticas de 

formação de arestas NND e AND, as heurísticas de peso W
1
, W

f
, W

1/f
, e as medidas de centra-

lidade C
C
 e C

E
. Os resultados das comparações entre essas variações e os métodos TF-IDF e 

KEA são apresentados na Tabela 4.7 e Tabela 4.8. 

A Tabela 4.7 se refere aos resultados obtidos pelas variações do TKG que adotam a 

medida de centralidade C
C
 comparados a aqueles obtidos pelos métodos TF-IDF e KEA. Nes-

sa tabela, as palavras-chave cuja célula apresenta fundo cinza são aquelas encontradas na in-

tersecção de um dos conjuntos de HA e as que aparecem em negrito são aquelas que ocorrem 
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em pelo menos um conjunto de HA (em adição às destacadas anteriormente). O número total 

de células destacadas, tanto em fundo cinza quando negrito, é utilizado para o cálculo da pre-

cisão, Pr, e corresponde ao número de palavras-chave relevantes PCREL. Já o número de célu-

las destacadas pelo fundo cinza, apenas, corresponde a PCREL utilizado no cálculo da revoga-

ção, Rc. Os valores das medidas Pr, Rc e F foram destacados em negrito para o método que 

obteve o melhor desempenho.  

Os resultados apresentados na Tabela 4.7 mostram que, de forma geral, as configura-

ções do TKG que adotaram a heurística de formação de arestas AND obtiveram resultados 

superiores a aqueles originados por configurações que adotam a heurística NND. Isso pode 

ser observado nas três aplicações do método, cada uma a uma base de tweets sobre um pro-

grama de TV. Todas as configurações do TKG que adotam as heurísticas de peso W
1
 ou W

1/f
 

obtiveram resultados superiores a aquelas que adotam a heurística de peso W
f
. Isso ocorre, 

possivelmente, pelo fato de que os algoritmos de caminho mínimo utilizados no cálculo de 

CC acabam localizando termos relacionados por baixas frequências de coocorrência, receben-

do maior peso que aqueles altamente coocorrentes. 

Em relação aos métodos TF-IDF e KEA, o desempenho do TKG foi superior quando 

aplicado sobre as três bases. Para T1, o melhor desempenho foi dado pelo TKG na configura-

ção AND|W
1
|C

C
, enquanto que para T2 e T3 o melhor desempenho foi dado pelo TKG na con-

figuração AND|W
1/f

|C
C
. A configuração AND|W

1/f
|C

C
 foi capaz de obter todas as palavras 

presentes na intersecção dos conjuntos HA para a base de tweets referentes ao tópico T3 

("Criança Esperança") e de 10 palavras observadas 9 foram destacadas como palavras rele-

vantes. 

A Tabela 4.8 se refere aos resultados obtidos pelas variações do TKG que adotam a 

medida de centralidade C
E
 comparados aos obtidos pelo TF-IDF e KEA. Da mesma forma 

que na Tabela 4.7, palavras-chave cuja célula é preenchida pelo fundo cinza correspondem 

aos termos da intersecção de um conjunto de HA e aquelas em negrito aos termos que ocor-

rem em pelo menos um conjunto de HA. O número de células destacadas define o valor de 

PCREL para Pr, enquanto o número de células em fundo cinza define o valor de PCREL em Rc. 

Os valores das medidas Pr, Rc e F foram destacados em negrito para o método que apresentou 

melhor desempenho. No caso de empates, foi utilizada a cor azul para destacar ambos os mé-

todos. 
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Observando os resultados entre as próprias configurações do TKG segundo a medida 

C
E
, os melhores desempenhos novamente foram observados quando adotada a heurística 

AND para a formação das arestas, principalmente quando o método foi aplicado à base T3.  

Em relação aos métodos TF-IDF e KEA, houve um desempenho superior para a confi-

guração AND|W
1/f

|C
E
 aplicada à base T1. Entretanto, os desempenhos das configurações TKG 

para as bases T2 e T3 foram no máximo equivalentes aos desempenhos do TF-IDF, para a con-

figuração AND|W
1/f

|CE aplicada a T2, e KEA, para a configuração AND|W
1/f

|C
E
 aplicada a T3. 

Um resultado interessante dentre as configurações TKG foi obtido com a aplicação de 

AND|W
f
|C

E
 à base T3. Nesse caso, foram encontradas todas as palavras-chave pertencentes à 

interseção de T3 no conjunto HA. O valor das medidas de desempenho para essa configuração 

foi destacado pela cor vermelha. 

Em geral as configurações do TKG que adotam a medida de centralidade C
E
 obtive-

ram desempenhos inferiores quando comparadas às configurações que adotam a medida C
C
. 

Isso foi observado também nos experimentos de validação, na comparação com o método 

P2007. 
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Tabela 4.7 - Sumário dos resultados para todos os métodos aplicados a cada coleção de tweets. Nessa aplicação o TKG adotou a medida de proximidade C
C
. 

T1: Troféu Imprensa 

 
NND|W1|CC NND|Wf|CC NND|W1/f|CC AND|W1|CC AND|Wf|CC AND|W1/f|CC TF-IDF KEA 

1 sbt sbt imprensa trofeu sbt imprensa hoje sbt 

2 trofeu mel trofeu imprensa trofeu trofeu trofeuimprensa trofeu 

3 imprensa melhor sbt sbt imprensa sbt daqui imprensa 

4 percam trofeu trofeuimprensa hoje perder hoje juntas trofeuimprensa 

5 trofeuimprensa ganhou juntas trofeuimprensa receber trofeuimprensa emissoras hoje 

6 mel imprensa hoje percam hrs juntas percam daqui 

7 hoje partir emissoras mel restartnotrofeuimpensa emissoras mel emissoras 

8 participacao percam silvio fronckowiak premio daqui micael juntas 

9 melhor hoje participacao micael banda percam chay participacao 

10 ganhou estarao daqui chay ganhou mel imprensa percam 

Pr 60.00% 50.00% 80.00% 90.00% 50.00% 80.00% 80.00% 70.00% 

Re 40.00% 40.00% 40.00% 60.00% 40.00% 50.00% 40.00% 40.00% 

F 48.00% 44.44% 53.33% 72.00% 44.44% 61.54% 53.33% 50.91% 

T2: A Fazenda 

 
NND|W1|CC NND|Wf|CC NND|W1/f|CC AND|W1|CC AND|Wf|CC AND|W1/f|CC TF-IDF KEA 

1 record record fazenda record fazenda record record fazenda 

2 fazenda fazenda rede fazenda record fazenda fazenda record 

3 hoje agora record afazenda programa rede afazenda rede 

4 agora comercial dormir Barbara afazenda afazenda rede comecar 

5 rede demora ofuro hoje yudi denise denise afazenda 

6 bota hoje mateus mulher sente barbara barbara comeca 

7 demora proibido explica gente peao dormir dormir barbara 

8 comercial der motivos falando atividade rocha hoje foto 

9 assiste gente factor denise fudeu peoa mulher assistir 

10 explica voc papo voc estreia ofuro falando hoje 

Pr 30.00% 20.00% 50.00% 50.00% 30.00% 70.00% 60.00% 60.00% 

Re 50.00% 50.00% 50.00% 75.00% 50.00% 75.00% 75.00% 75.00% 

F 44.44% 28.57% 50.00% 60.00% 37.50% 72.41% 66.67% 66.67% 

T3: Crianca Esperanca 

 
NND|W1|CC NND|Wf|CC NND|W1/f|CC AND|W1|CC AND|Wf|CC AND|W1/f|CC TF-IDF KEA 

1 esperanca globo crianca esperanca esperanca esperanca dinheiro crianca 

2 globo esperanca esperanca crianca crianca crianca menos esperanca 

3 crianca criancaesperanca menos globo criancaesperanca globo milhoes pagar 

4 criancaesperanca ontem dinheiro milhoes globo dinheiro globo dinheiro 

5 dinheiro crianca globo dinheiro merda menos criancaesperanca menos 

6 jogada jogada pagar criancaesperanca ganhador pagar pagar globo 

7 engana engana bb pedir daquela milhoes emagrecer novelas 

8 menos pergunta destina programa chamada emagrecer destina emagrecer 

9 milhoes dar pedir menos sbt bb pedir milhoes 

10 arrecada acerta wikileaks gente ruim ronaldo wikileaks ronaldo 

Pr 80.00% 50.00% 70.00% 70.00% 40.00% 90.00% 70.00% 80.00% 

Re 57.14% 42.86% 71.43% 57.14% 42.86% 100% 42.86% 85.71% 

F 66.66% 46.16% 70.71% 62.92% 41.38% 94.74% 53.17% 82.76% 
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Tabela 4.8 - Sumário dos resultados para todos os métodos aplicados a cada coleção de tweets. Nessa aplicação o TKG adotou a medida de excentricidade C
E
. 

T1: Trofeu Imprensa 

 
NND|W1|CE NND|Wf|CE NND|W1/f|CE AND|W1|CE AND|Wf|CE AND|W1/f|CE TF-IDF KEA 

1 programa juntas programa usem trofeuimprensa trofeu hoje sbt 

2 melhor emissoras melhor ultima sbt imprensa trofeuimprensa trofeu 

3 imprensa sbt imprensa trofeuimprensa ultima sbt daqui imprensa 

4 twitteiros restart chato trofeu telesenna hoje juntas trofeuimprensa 

5 trofeuimprensa receber trofeu transmitido saudoso trofeuimprensa emissoras hoje 

6 trofeu recebdno sbt tag saudade percam percam daqui 

7 transmitido perder trofeuimprensa suede santana juntas mel emissoras 

8 silvio partir entrevistas sbt sair emissoras micael juntas 

9 sbt obrigado juntas saudoso roubalheira daqui chay participacao 

10 risus melhor hoje saudade rolaouenrola micael imprensa percam 

Pr 40.00% 30.00% 60.00% 40.00% 20.00% 80.00% 80.00% 70.00% 

Re 30.00% 20.00% 30.00% 20.00% 10.00% 50.00% 40.00% 40.00% 

F 34.29% 24.00% 40.00% 26.67% 13.33% 61.54% 53.33% 50.91% 

T2: A Fazenda 

 
NND|W1|CE NND|Wf|CE NND|W1/f|CE AND|W1|CE AND|Wf|CE AND|W1/f|CE TF-IDF KEA 

1 record record fazenda record record record record fazenda 

2 der proibido rede yudi paciencia fazenda fazenda record 

3 demora hoje record votacao horario rede afazenda rede 

4 voc comercial dormir vorazes certo minutos rede comecar 

5 vdd banho ofuro volume atrasado afazenda denise afazenda 

6 tds arrumar mateus voltar yudi denise barbara comeca 

7 tanto agora papo voc votacao dormir dormir barbara 

8 seculo afazenda motivos verrugas vorazes barbara hoje foto 

9 sambando voc factor vdd voltar rocha mulher assistir 

10 saiba vdd vontade tt verrugas raios falando hoje 

Pr 10.00% 30.00% 50.00% 20.00% 20.00% 70.00% 70.00% 60.00% 

Re 25.00% 25.00% 50.00% 25.00% 25.00% 75.00% 75.00% 75.00% 

F 14.29% 27.27% 50.00% 22.22% 22.22% 72.41% 72.41% 66.67% 

T3: Crianca Esperanca 

 
NND|W1|CE NND|Wf|CE NND|W1/f|CE AND|W1|CE AND|Wf|CE AND|W1/f|CE TF-IDF KEA 

1 criancaesperanca globo setembro sbt ronaldo globo dinheiro crianca 

2 unesco voc criancaesperanca pedir menos esperanca menos esperanca 

3 setembro venha unesco milhoes globo criancaesperanca milhoes pagar 

4 pablo tuiteiro arrecadado merda esperanca crianca globo dinheiro 

5 menos sonegacao destina menos emagrecer dinheiro criancaesperanca menos 

6 globo sonega globo globo dinheiro menos pagar globo 

7 esperanca respeito dinheiro ganhador crianca pagar emagrecer novelas 

8 chato rede menos esperanca bb milhoes destina emagrecer 

9 arrecadado pergunta doacao dinheiro volta emagrecer pedir milhoes 

10 ama ordem crianca destina vizinho wikileaks wikileaks ronaldo 

Pr 40.00% 20.00% 50.00% 40.00% 70.00% 80.00% 70.00% 80.00% 

Re 28.57% 14.29% 42.86% 42.86% 100% 85.71% 42.86% 85.71% 

F 33.33% 16.67% 46.15% 41.38% 82.35% 82.76% 53.17% 82.76% 
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Esse trabalho propôs um método, chamado TKG (Twitter Keyword Graph), cujo objetivo é 

realizar a extração de palavras-chave de mensagens do Twitter, chamadas tweets, sendo que o 

conjunto dessas mensagens, configurando uma base de dados textuais, é representado em 

forma de grafo, chamado grafo textual. Esse tipo de representação permite a aplicação de di-

versas técnicas de teoria dos grafos, análise de redes sociais, entre outras, com as quais é pos-

sível determinar importantes padrões e tendências que, nesse caso, são dados pelas palavras-

chave extraídas de um texto. Além disso, essa estrutura de representação pode fornecer um 

melhor desempenho a essas técnicas quando comparada com aquela baseada no modelo clás-

sico da literatura, o modelo de espaço vetorial, VSM (do inglês Vector Space Model). Isso se 

dá pelo fato de que alterações na estrutura de grafo formada pelo TKG são menos caras, em 

termos de processamento, que aquelas realizadas no VSM. 

O método TKG possui três etapas: 1) pré-processamento da coleção de tweets; 2) 

construção do grafo textual; e 3) extração das palavras-chave. Os métodos usados no pré-

processamento de textos são aqueles já conhecidos na literatura de mineração de textos, sendo 

estes: análise léxica e remoção de stopwords. A construção do grafo textual leva em conta que 

cada termo resultante do pré-processamento, ou token, é representado como um vértice, e 

arestas são atribuídas a pares desses vértices de duas formas: pela heurística NND (Nearest 

Neighbor Definition), na qual a formação de arestas é definida dado um token e seu sucessor 

imediato, os quais se encontram na mesma sequência em que aparecem no texto original; e 

pela heurística AND (All Neighbors Definition), baseada na formação de arestas entre um 

token e cada um dos seus demais tokens sucessores. Por fim, palavras-chave são extraídas do 

grafo textual pela aplicação de medidas de centralidade dos vértices. 

Para avaliar o desempenho do método proposto, ele foi aplicado inicialmente a um do-

cumento individual da literatura e seus resultados foram comparados com aqueles também na 

literatura. Esse experimento preliminar teve como propósito o entendimento da influência de 

cada variação de configuração do método TKG. Feito isso, um novo conjunto de testes foi 

determinado. Nesse caso, o método TKG foi comparado aos métodos TF-IDF e KEA. Um 

método de referência para as comparações, chamado HA, foi proposto a partir da extração de 

palavras-chave manual realizada por três revisores da base de tweets. O conjunto de palavras-

chave (relevantes) em cada uma das três coleções de tweets referentes a programas de TV foi 
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obtido a partir da intersecção das palavras-chave em comum encontradas pelos três revisores. 

Isso permitiu a realização do cálculo da revogação Rc para cada método em comparação. Co-

mo foram consideradas as 10 primeiras palavras-chave obtidas por cada método, para deter-

minar sua precisão Pr o conjunto de palavras-chave relevantes foi composto por palavras de-

finidas por pelo menos um dos avaliadores humanos. 

Os resultados obtidos nesse experimento mostraram que a construção do grafo textual 

pela heurística AND invariavelmente proporciona um desempenho superior à heurística NND, 

principalmente quando unidas às heurísticas de atribuição de peso W
1
 e W

1/f
. A centralidade 

de proximidade, C
C
, foi avaliada na etapa de seleção das palavras-chave do experimento inici-

al de validação do método TKG e foi utilizada em todas as configurações do TKG na segunda 

parte dos experimentos, isto é, na aplicação às bases de tweets. De acordo com o resultado 

obtido em ambos os experimentos, a medida de centralidade C
C
 apresentou um desempenho 

favorável independentemente da estrutura do grafo textual gerado pelas diferentes configura-

ções do método. 

Algumas vantagens do método TKG quando comparado a outras abordagens podem 

ser destacadas em termos de sua simplicidade e escalabilidade. A simplicidade do TKG se dá 

pelo fato de que esse método não requer  o uso de conhecimento ou informações externas para 

seu funcionamento, por exemplo: um modelo dado por treinamento ou uma ontologia. A esca-

labilidade é alcançada devido à forma como o método, em sua etapa de construção do grafo, 

recebe um vetor de tokens e atribui vértices e arestas ao grafo, que requer basicamente atuali-

zações locais em sua estrutura, ou seja, se um vértice ou aresta já existe, então apenas sua 

frequência é incrementada. Caso contrário, um novo vértice ou uma nova aresta devem ser 

criados. 

Uma possibilidade de trabalho futuro é explorar outras medidas de centralidade, tal 

como intermediação, C
B
, ou medidas que não foram discutidas no presente trabalho. Também 

é possível propor medidas específicas para extração de palavras-chave de grafos textuais. Es-

sas medidas podem ser aplicadas individualmente ou em conjunto. Outra possível melhoria 

pode ser dada com a definição de heurísticas de formação de arestas mais sofisticadas, explo-

rando o conceito de K-Skip-N-Gram, por exemplo. Essa técnica é uma variação da utilização 

clássica de N-Gram na qual a cada N termos consecutivos formando um gram, K termos são 

ignorados (GUTHRIE et al., 2006). Também é possível propor melhorias nas heurísticas de 

peso explorando conceitos de entropia ou ganho de informação, por exemplo. Além disso, 
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mais estudos podem ser dirigidos no contexto do refinamento da estrutura do grafo textual por 

meio de alguma heurística, tal como a eliminação de vértices ou arestas pouco relevantes. 

Uma dificuldade clara do método TKG é encontrar a melhor combinação de opções de confi-

guração. Estudos nessa direção também podem ser aprofundados. 
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ANEXO I – LISTA DE TWEETS. 

Programa 1 – Troféu Imprensa 

1 hoje estarao mel fronckowiak chay suede micael borges trofeu imprensa sbt percam hein 

2 assistir trofeu imprensa 

3 daqui pouco todas emissoras juntas sbt trofeuimprensa 

4 hoje paula fernandes sbt recebdno premio trofeu imprensa 

5 hoje estarao mel fronckowiak chay suede micael borges trofeu imprensa sbt assistir 

6 hoje trofeu imprensa sbt participacao percam tag restartnotrofeuimpensa 

7 daqui pouco todas emissoras juntas sbt trofeuimprensa 

8 daqui pouco todas emissoras juntas sbt trofeuimprensa 

9 gente hoje estarao chay suede mel fronckowiak micael borges trofeu imprensa transmiti-

do sbt 

10 daqui pouco todas emissoras juntas sbt trofeuimprensa 

11 daqui pouco todas emissoras juntas sbt trofeuimprensa 

12 daqui pouco todas emissoras juntas sbt trofeuimprensa 

13 daqui pouco todas emissoras juntas sbt trofeuimprensa 

14 saudade ultima abertura trofeu imprensa locucao saudoso lombardi trofeuimprensa sbt 

15 hoje trofeu imprensa sbt participacao percam tag restartnotrofeuimprensa 

16 trofeu imprensa edicao premiacao neste domingo divulgacao sbt neste domingo 

17 trofeu imprensa edicao premiacao neste domingo divulgacao sbt neste domingo 

18 hoje noite sbt trofeu imprensa eternos rebeldes chay mel micael percam chamelmichoje-

notrofeuimprensa 

19 daqui pouco todas emissoras juntas sbt trofeuimprensa 

20 hoje trofeu imprensa sbt participacao perde hein 

21 daqui pouco todas emissoras juntas sbt trofeuimprensa 

22 falta hora comecar trofeu imprensa assistir 

23 neste domingo luan santana trofeu imprensa partir sbt perca 

24 trofeu imprensa sbt percam 

25 daqui pouco todas emissoras juntas sbt trofeuimprensa 

26 hoje trofeu imprensa sbt participacao percam tag restartnotrofeuimprensa 

27 daqui pouco todas emissoras juntas sbt trofeuimprensa 

28 hoje trofeu imprensa sbt participacao percam tag restartnotrofeuimprensa 

29 hoje participam transmissao trofeu imprensa 

30 hoje trofeu imprensa sbt participacao percam tag restartnotrofeuimprensa 

31 falta hora comecar trofeuimprensa ansiosos mel fronckowiak recendo premio perca sbt 

32 daqui pouco todas emissoras juntas sbt trofeuimprensa 

33 trofeu imprensa categorias rebelde ganhou orgulhos addictedtheyluar melhor novela 

34 gente hoje estarao chay suede mel fronckowiak micael borges trofeu imprensa transmiti-

do sbt 

35 daqui pouco todas emissoras juntas sbt trofeuimprensa 

36 hoje trofeu imprensa sbt participacao perde hein 

37 melhor premiacao brasileira trofeu imprensa risus 

38 daqui pouco todas emissoras juntas sbt trofeuimprensa 

39 daqui pouco todas emissoras juntas sbt trofeuimprensa 

40 daqui pouco todas emissoras juntas sbt trofeuimprensa 

41 daqui pouco todas emissoras juntas sbt trofeuimprensa 

42 noite trofeu imprensa canal sbt 

43 daqui pouco todas emissoras juntas sbt trofeuimprensa 
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44 daqui pouco todas emissoras juntas sbt trofeuimprensa 

45 hoje atores cantora banda estarao trofeuimprensa 

46 falta hora comecar trofeu imprensa assistir 

47 trofeu imprensa twitteiros comentam sobre trofeu imprensa exibido sbt porquetts 

48 galerinha linda liguem hoje trofeu imprensa sbt espalha 

49 trofeu imprensa sbt mel fronckowiak 

50 esquecam chay suede micael borges mel fronckowiak estarao trofeu imprensa transmitido 

sbt 

51 hoje noite sbt trofeu imprensa eternos rebeldes chay mel micael percam chamelmichoje-

notrofeuimprensa 

52 obrigado sbt trofeuimprensa agora ficar ligadinho ganho telesenna 

53 ano roubalheira trofeu imprensa sbt ganhou premios globo palhacada 

54 esquecam trofeu imprensa sbt hoje hrs percam 

55 pensei comecar trofeu imprensa passar programa chato silvio santos 

56 hoje noite sbt trofeu imprensa eternos rebeldes chay mel micael percam chamelmichoje-

notrofeuimprensa 

57 hoje noite sbt trofeu imprensa eternos rebeldes chay mel micael percam chamelmichoje-

notrofeuimprensa 

58 hoje participam transmissao trofeu imprensa 

59 hoje noite sbt trofeu imprensa eternos rebeldes chay mel micael percam chamelmichoje-

notrofeuimprensa 

60 trofeu imprensa categorias rebelde ganhou orgulhos addictedtheyluar melhor novela 

61 noite trofeu imprensa canal sbt 

62 rebeldeoficial trofeu imprensa categorias banda novela rebelde ganhou 

63 hoje participam transmissao trofeu imprensa 

64 hoje maior premiacao brasileira trofeu imprensa trofeuimprensa 

65 hoje noite sbt trofeu imprensa eternos rebeldes chay mel micael percam chamelmichoje-

notrofeuimprensa 

66 daqui pouco todas emissoras juntas sbt trofeuimprensa 

67 trofeu imprensa twitteiros comentam sobre trofeu imprensa exibido sbt porquetts 

68 trofeu imprensa categorias rebelde ganhou orgulhos addictedtheyluar melhor novela 

69 hoje estarao record trofeu imprensa 

70 hoje trofeu imprensa mel fronckowiak chay suede micael borges sbt perder hein 

71 galerinha linda liguem hoje trofeu imprensa sbt espalha 

72 assistir trofeu imprensa 

73 daqui pouco todas emissoras juntas sbt trofeuimprensa 

74 agora dar role canais voltar sbt trofeuimprensa 

75 perca edicao trofeu imprensa silvio santos compartilhe 

76 daqui pouco todas emissoras juntas sbt trofeuimprensa 

77 perca edicao trofeu imprensa silvio santos compartilhe 

78 daqui pouco todas emissoras juntas sbt trofeuimprensa 

79 perca edicao trofeu imprensa silvio santos compartilhe 

80 agoraetarde ganhou trofeu imprensa melhor programa entrevistas parabens danilogentili 

equipe merecido 

81 assistir trofeu imprensa 

82 hoje sbt trofeu imprensa participacao micael borges mel fronckowiak chay suede percam 

83 hoje mel chay micael estarao trofeu imprensa sbt receber premios percam 

84 perca edicao trofeu imprensa silvio santos compartilhe 

85 perca edicao trofeu imprensa silvio santos compartilhe 

86 hoje sbt trofeu imprensa participacao micael borges mel fronckowiak chay suede percam 
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87 assistir trofeu imprensa 

88 hoje restart sbt trofeu imprensa percaam 

89 perca edicao trofeu imprensa silvio santos compartilhe 

90 daqui pouco todas emissoras juntas sbt trofeuimprensa 

91 logo apos percam trofeu imprensa silvio santos jornalistas escolhendo melhores 

92 sair trofeu imprensa sbt melhor 

93 agora dar role canais voltar sbt trofeuimprensa rolaouenrola 

94 liguem hoje trofeu imprensa sbt espalha usem tag luansantananotrofeuimprensasbt 

95 perca edicao trofeu imprensa silvio santos compartilhe 

96 hoje participam transmissao trofeu imprensa 

97 daqui pouco todas emissoras juntas sbt trofeuimprensa 

98 galerinha linda liguem hoje trofeu imprensa sbt espalha 

99 trofeu imprensa categorias rebelde ganhou orgulhos addictedtheyluar melhor novela 

100 liguem hoje trofeu imprensa sbt espalha usem tag luansantananotrofeuimprensasbt 

Programa 2 – A Fazenda 

1 agora vamos assistir estreia factor fazenda record fudeu 

2 vendo xepa comeca fazenda 

3 atividade barbara yudi ex peao sente falta fazenda rede record 

4 assisti fazenda durmi bjss 

5 enfim sair ficar assistindo fazenda 

6 dias assisto fazenda 

7 olhar fazenda dormir 

8 barraqueira andressa mostrou reality show pessoa baixa afazenda foraandresa 

9 tomar banho arrumar coisas assistir fazenda dormir 

10 hoje roca record explica afazenda 

11 hoje roca record explica afazenda 

12 ficar vendo comecar fazenda 

13 acho nen aguentar assistir fazenda 

14 hjj votacao caramba record explica coisas direito afazenda 

15 quero assistir fazenda 

16 barbara evans mostra corpao mulher delicioso banho foto fazenda rede record 

17 acobtecendo fazenda vivo 

18 jantar gostozinho assistir fazenda 

19 pensando assistir fazenda sono zero 

20 realmente existem assistem fazenda 

21 barbara evans mostra corpao mulher delicioso banho foto fazenda rede record 

22 todas propagandas record iguais credo cicatricure point verrugas assepxia ex namorada 

pedrao afazenda 

23 alguem passar link passa fazenda vivo pai vendo jogo deixar 

24 gente vendo record net hoje muentto lenta acompanhar voc tt afazenda 

25 novela dona chepa poderia acabar cedo fazenda demora tanto comecar poxa vida viu 

26 raios louca mateus fazenda rede record 

27 raios louca mateus fazenda rede record 

28 raios louca mateus fazenda rede record 

29 leva pessoa ficar comentando fazenda twitter sexta globo reporter 

30 acaba logo novela comeca fazenda 

31 assiste fazenda assisto factor sentiram diferenca 

32 novela chata acaba ava oxe acaba logo quero fazenda foraxepa afazenda 

33 assisto bate papo fazenda motivos suporto falando mal barbara denise 

34 assistir fazenda agora crucifiquem 
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35 gzuis semanas vejo namorado bati record 

36 esquecido vdd programas record fraquinhos rs 

37 atriz record igualzinha voc 

38 record sambando cara demora comecar afazenda 

39 assistir fazenda dormir 

40 tds novelas record mesmos atores 

41 raios louca mateus fazenda rede record 

42 novelinha record 

43 claro gente decifrar fala peoa sobre denise rocha ofuro fazenda rede record 

44 claro gente decifrar fala peoa sobre denise rocha ofuro fazenda rede record 

45 ignorem materias postar print materias desnecessarias fazem paciencia neh nhacc risos 

46 assistir fazenda 

47 sono acho aguentar assistir fazenda 

48 desenhar decifrar fala peoa sobre denise rocha ofuro fazenda rede record 

49 desenhar decifrar fala peoa sobre denise rocha ofuro fazenda rede record 

50 assistir fazenda sono deixa 

51 record merda minutos comercial novela pacaba 

52 assisto bate papo fazenda motivos suporto falando mal barbara denise 

53 factor voltou slkhsjdk socorro oq vontade assistir fazenda factor 

54 record bota fazenda comeca comeca quase absurdo 

55 odeio gente assiste afazenda fica falando mal denise sabe tratam 

56 voc assiste fazenda qse msm sendo porquera 

57 olhar fazenda dormir whats beijos 

58 coloco globo volume normal troco canal coloco record parece volume maximo shit 

59 tirem criancas sala programa baixarias comecar fazenda 

60 record bota fazenda comeca comeca quase absurdo 

61 ignorem materias postar print materias desnecessarias fazem paciencia neh nhacc risos 

62 argh curto fazenda preparando voice globo sony 

63 agora dormir feliz assistir fazenda 

64 mudar canal comecar fazenda 

65 gracas record agora proibido assistir record casa 

66 vontade assistir fazenda hoje mpn claudialeitte 

67 record comeca programas horario certo atrasado minutos paciencia 

68 sala assistir fazenda 

69 demi lembrei record hoje falando selena mostrando fotos derepente apareceu foto demi 

what 

70 imaginando remake ausurpadora record atrizes pobres balacobaco melhor pensar 

71 saiba ira terminar contrato atores atrizes record 

72 sono acho olhar fazenda hoje 

73 assisto bate papo fazenda motivos suporto falando mal barbara denise 

74 edicao programas brasileiros melhores record pasmem thexfactor 

75 noticias juliana silveira estrelar especial ano record saiba 

76 partiu assistir fazenda boa noite bjss fika otima noite durmam curtir compartilhar minuto 

77 olhar fazenda dormir amores amoo 

78 ganhar dinheiro assistir fazenda penso assistir 

79 record gentileza atrasar vivo afazenda 

80 falta fazenda comeca record sempre apelano 

81 propagandas ordem rederecord cicatricure assepxia point verrugas mulher cafe leite eudo-

ra friboi ex namorada pedrao afazenda 

82 album fotos renember record apresenta lua blanco outros atores principais 
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83 propagandas ordem rederecord cicatricure assepxia point verrugas mulher cafe leite eudo-

ra friboi ex namorada pedrao afazenda 

84 propagandas ordem rederecord cicatricure assepxia point verrugas mulher cafe leite eudo-

ra friboi ex namorada pedrao afazenda 

85 reclama cantando gritinhos assistindo fazenda entendo 

86 fazenda comecar record 

87 tiram supernatural programacao sabem perdem record audiencia 

88 queria escolhi esperar discutir continuar vendo record 

89 biscoitos cobertos chocolate comer vendo fazenda hue assiste 

90 assisti fazenda der comercial tomar banho lavar belo 

91 globo crepusculo sbt harry potter record voc dever passar jogos vorazes 

92 julianne trevisol confirmada serie record 

93 assistir fazenda ganhar rs 

94 ruim record comercial demora seculo voltar 

95 barbara evans fica pensativa sozinha area externa sede afazenda 

96 assistir fazenda hihi 

97 monique evans fila maquiagem record falar honestidade programa 

98 pai senhor assistindo jogo serie pai fazenda lei papis 

99 programacao record certinha 

100 julianne trevisol confirmada serie record 

Programa 3 – Criança Esperança 

1 doaram crianca esperanca naoo ruim voc globo condicoes gente daria milhoes pedir 

2 globo venha pedir dinheiro crianca esperanca sendo milhao meio dar big brother 

3 globo sonegou milhoes reais ano sabem equivalente edicoes crianca esperanca 

4 doc vazado wikileaks globo destina arrecadado criancaesperanca unesco 

5 globo dinheiro tudoo menos crianca esperanca 

6 globo dinheiro menos crianca esperanca 

7 globo mata programacao futuro criancas crianca esperanca 

8 globo dinheiro menos crianca esperanca 

9 assisti crianca esperanca causa ivete 

10 globo dinheiro menos crianca esperanca 

11 globo dinheiro pagar bb pagar ronaldo emagrecer pagar novelas menos crianca esperanca 

12 enjoei globo dinheiro menos crianca esperanca 

13 tuiteiro globo dinheiro menos crianca esperanca 

14 globo dinheiro menos crianca esperanca 

15 mundo assistindo crianca esperanca assistindo rainha festa uva 

16 blog globo acerta tirar crianca esperanca mesmice 

17 globo dinheiro menos crianca esperanca 

18 globo dinheiro pagar bb pagar ronaldo emagrecer pagar novelas menos crianca esperanca 

19 globo dinheiro pagar bb pagar ronaldo emagrecer pagar novelas menos crianca esperanca 

20 crianca esperanca achei ofensivo programa retira favor globo ordem 

21 rede globo sonega impostos deveriam publico cujo explora crianca esperanca bonito gen-

te 

22 assisti crianca esperanca jorge mateus awn lindoss 

23 globo paga milhoes ronaldo emagrecer pedir dinheiro crianca esperanca 

24 comeca palhacada global crianca esperanca funciona menos populacao doa dinheiro glo-

bo 

25 documento vazado wikileaks globo destina arrecadado criancaesperanca unesco 

26 globo dinheiro menos crianca esperanca 

27 doc vazado wikileaks globo destina arrecadado criancaesperanca unesco 
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28 globo dinheiro menos crianca esperanca 

29 globo dinheiro menos crianca esperanca 

30 puutz acho perdendo crianca esperanca 

31 globo dinheiro pagar bb pagar ronaldo emagrecer pagar novelas menos crianca esperanca 

32 globo milhoes rica crianca esperanca arrecada milhoes doacoes 

33 assistindo crianca esperanca tirando fotos divos lindos jorge mateus fotos entra 

34 globo dinheiro menos crianca esperanca 

35 concordo assino embaixo assistindo crianca esperanca 

36 documento vazado wikileaks globo destina arrecadado criancaesperanca unesco 

37 globo dinheiro pagar bb pagar ronaldo emagrecer pagar novelas menos crianca esperanca 

38 acho quiser ligo sabe crianca esperanca precisa ficar falando 

39 globo dinheiro menos crianca esperanca 

40 assistir crianca esperanca fiquei preguica 

41 globo dinheiro menos crianca esperanca 

42 fiz merecer ficar sabado noite casa assistindo crianca esperanca 

43 foda globo dando milhoes maluco emagrecer vir pedir dinheiro crianca esperanca 

44 programa aberta enche saco crianca esperanca 

45 globo dinheiro menos crianca esperanca 

46 globo dinheiro menos crianca esperanca 

47 doc vazado wikileaks globo destina arrecadado criancaesperanca unesco 

48 globo sonegou milhoes reais ano sabem equivalente edicoes crianca esperanca 

49 assistindo crianca esperanca luan luansantananocriancaesperanca 

50 globo sonegou milhoes reais ano sabem equivalente edicoes crianca esperanca 

51 alguem globo paga ronaldo emagrecer pede dinheiro crianca esperanca 

52 globo milhoes reais ronaldo emagrecer fica arrecadando dinheiro crianca esperanca 

53 globo dinheiro menos crianca esperanca 

54 globo dinheiro menos crianca esperanca 

55 assistindo crianca esperanca posso ceu 

56 real olhar crianca esperanca tarde entro 

57 globo dinheiro menos crianca esperanca 

58 entendendo luan santana fazendo show entrar crianca esperanca parada vivo confusao 

59 globo dinheiro pagar bb pagar ronaldo emagrecer pagar novelas menos crianca esperanca 

60 foda globo dando milhoes maluco emagrecer vir pedir dinheiro crianca esperanca 

61 moral globo dinheiro menos criancaesperanca 

62 globo dinheiro menos crianca esperanca 

63 uhul maratona novela crianca esperanca amp altas sabado 

64 volta casa filho mae pergunta filha assistir crianca esperanca 

65 convidou sair mentira convidou sermos duas assistindo crianca esperanca juntas 

66 complicado ama criancaesperanca globo 

67 incrivel globolixo programa serginho groisman ensinando jovens libertinagem sexual 

crianca esperanca 

68 globo crianca esperanca ontem dar comparar presente corinthians corinthians anos 

69 crianca esperanca desculpa acobertar sonegacao globo 

70 crianca esperanca programa serio destina doacoes instituicoes carentes exemplo palmei-

ras 

71 pablo criancaesperanca chato partiu sbt 

72 crianca esperanca arrecada milhoes doacoes voc burro globo mente 

73 gente entendi globo dinheiro menos crianca esperanca parem kibar 

74 assistindo crianca esperanca agora nenhum cantor agradou 

75 gente entendi globo dinheiro menos crianca esperanca parem kibar 
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76 gata vamos casa assistir crianca esperanca 

77 assistindo crianca esperanca luan luansantananocriancaesperanca 

78 crianca esperanca arrecada milhoes doacoes voc burro globo mente 

79 globo dinheiro menos crianca esperanca 

80 sobre crianca esperanca globo desnecessario 

81 desculpa sociedade acredito nesse papo crianca esperanca engana globo 

82 perguntarem dormi tarde hoje falar assistindo crianca esperanca 

83 sbt poderia passar harry potter record titanic fuder crianca esperanca hahaa 

84 eduardoazeredo globo milhoes rica crianca esperanca arrecada milhoes doacoes 

85 gata vamos casa assistir crianca esperanca 

86 ultima noite exemplifica penso respeito globo crianca esperanca 

87 balada assistindo crianca esperanca 

88 gosta crianca esperanca continua assistindo 

89 doem crianca esperanca jogada globo deduzir impostos milhoes gordo rico emagrecer 

90 globo dinheiro pagar bb pagar ronaldo emagrecer pagar novelas menos crianca esperanca 

91 globo dinheiro menos crianca esperanca 

92 gente bonita twitter assisti crianca esperanca incrivel amanha denovo 

93 uhul maratona novela crianca esperanca amp altas sabado 

94 globo dinheiro menos crianca esperanca 

95 fav assistiu crianca esperanca jorge mateus luan santana 

96 obrigado acompanhar durante repleto solidariedade doacao setembro criancaesperanca 

97 ouvindo crianca esperanca causa vizinho chatice total hipocrisia programa 

98 globo doasse ganha semana comerciais precisava crianca esperanca 

99 pergunta globo dinheiro bb dar crianca esperanca 

100 globo milhoes ganhador daquela merda chamada bb pedir dinheiro crianca esperanca 

criancaesperanca 

 


